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RESUMO 

 

Buscando explicitar as bases econômicas, sociais e políticas do que veio a 

denominar-se “movimento mangue”, a presente monografia caminhou no sentido de fazer um 

estudo interdisciplinar, concretando ao final uma pesquisa plástica. Com  vistas, mostrar os 

liames profundos que unem o universo do fazer artístico às relações da sociedade 

pernambucana, deu-se ênfase ao período que vai de 1990 à 2000. 

Nesta perspectiva, explicitamos, ao longo do texto, certas referências simbólicas 

arquetípicas de “homem, natureza e cultura” do universo imaginário nordestino, tais como, 

“resistência, fome, seca e pobreza”, que permeiam profundamente o discurso da cultura 

Mangue, marcado pela fusão do imaginário do sertão com o imaginário do litoral 

pernambucano. 

A partir de autores, tais como: Euclides da Cunha, Gilberto Freyre e Josué de Castro, 

objetivamos melhor estudar e compreender o referido movimento cultural.  

Além de buscar compreender criticamente o processo de pós-modernização da 

sociedade pernambucana, buscamos mostrar, principalmente através de dados estatísticos e 

recortes jornalísticos, a emergência do referido movimento, enquanto representação e 

identidade da cidade do Recife. 

Por fim, buscamos traçar um quadro comparativo entre o presente movimento 

cultural e a questão do avanço da cidadania, buscando desta forma explicitar as linhas 

emancipatórias ou conservadoras presentes na cena social da cidade do Recife e do Estado de 

Pernambuco. 

Ao analisar o que veio a configurar-se como “Movimento Mangue”, encontramos em 

sua gênese pensadores, tais como Euclides da Cunha (1866-1909), que em sua obra os sertões 

descreve a base natural e cultural sobre a qual repousa a representação do homem nordestino, 

principalmente do interior. Nos capítulos que compõem a referida obra, encontramos a 

dialética entre o sul do Brasil “moderno” e o nordeste “arcaico” nas figuras emblemáticas de 

uma luta entre o sul republicano, industrial e positivista e o nordeste agrário, arcaico e 

messiânico. A nível da esfera mais íntima desta dialética, encontramos a figura dos 

políticos/coronéis/jagunços e latifúndios x  a figura do povo desapropriado, místico e 

violento.  

O binômio contraditório “Pobreza e Riqueza”, no âmbito pernambucano, é 

explicitado na luta entre um interior estadual abandonado à pobreza e à violência de suas 
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políticas internas, x a faixa litorânea detentora do poder decisório e da riqueza, marcado pela 

violência do trabalho escravo. 

Seria ingênuo de nossa parte destacarmos tais expressões concreto-simbólicas do 

jogo de interesses e influências que o capitalismo (Marx e Engels, 1845), já mundializado, 

exercia no desenvolvimento do universo brasileiro e nordestino. 

O atual momento cultural pernambucano será, pois, um dos pontos de culminância 

mais crítico do projeto de pós-modernização brasileiro, em sua seção nordestina, onde a 

paulatina falência do processo agro-industrial levará o Estado a direcionar seus investimentos 

para o setor terciário (serviços e turismo) como forma de suprimir suas carências sócio-

econômicas de sobrevivência.  

Este estado de “pós-modernidade” (Vide Josué de Castro, Fome um Tema Proibido e 

Chico Science, da Lama ao Caos, do Caos à Lama) trará em si a implantação superficial das 

novas tecnologias na administração política, na produção econômica e na vida cotidiana da 

sociedade, aliando mais uma vez, devido aos mecanismos históricos de concentração de 

riqueza, o desenvolvimento à pobreza.  

Nossa hipótese de pesquisa é que a emergência da “Cultura Mangue” se afirmará 

como resposta e resistência à desconstrução político-econômica e social pela qual tem 

passado o Estado de Pernambuco. Dando-se ênfase, do início ao fim desta dissertação, à “vida 

comum” como expressão “par excellence” do referido movimento artístico cultural, tentou-se 

desta forma desmistificar o processo do “fazer artístico”, da “obra de arte” e do “artista”, 

como algo excepcional. Nesta perspectiva, o viver ou sobreviver cotidiano é a base e síntese 

da obra de arte em essência.  

Por fim, conectando o nível da hermenêutica histórica, buscou-se explicitar a 

complexidade das mudanças sociais, políticas e econômicas pelas quais tem passado o Estado 

de Pernambuco, com o seu atual momento simbólico-cultural, tentando apresentar, de uma 

forma mais abrangente, a sociedade pernambucana.  

Admitimos, finalmente, que, uma vez explicitada a hipótese da existência de uma 

estética particular presidindo a dimensão cultural da sociedade pernambucana, afirmamos, 

que esse mesmo olhar mostra-se mais como um recorte ou leitura sobre a realidade, não 

pretendendo de forma alguma esgotar a infinidade e vastidão do assunto, servindo apenas 

como mais uma abertura e subsídio ao debate e a melhor compreensão da atual realidade 

pernambucana.  
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INTRODUÇÃO 

 

Após o apogeu do ciclo da cana (1550-1660) e da tremenda acumulação de capitais 

que o mesmo gerou (exemplo claro desta era de fartura, foi o barroco pernambucano 

cristalizado numa arquitetura religiosa, monumental e plasticamente sofisticada), o referido 

ciclo entra em decadência, devido à invasão holandesa e à concorrência que a mesma 

implantou, nas Antilhas, após sua expulsão (1654). 

O ciclo da cana manteve, ainda durante longo período, a economia pernambucana em 

evidencia, devido às precárias exportações para as metrópoles européias e devido ao 

abastecimento do mercado interno, que paulatinamente se deslocava do Nordeste para o sul 

do Brasil, através da descoberta do ouro (1693) e pela posterior eficiência do ciclo do café (2a 

metade do século XIX). 

Pernambuco, então, passa de Estado produtor de riqueza para exportador de mão-de-

obra escrava e de capitais, deslocados para o sul do país. O capital acumulado com o ciclo da 

cana não fora efetivamente aplicado num processo de modernização mais agressivo de sua 

economia que pudesse barrar a concorrência internacional com as Antilhas.  

Neste duplo movimento de decadência da economia pernambucana (a nível externo e 

a nível interno), o Estado entra no esquema do desenvolvimento desigual e combinado, com 

os nascentes ciclos econômicos sulistas; não se podendo deixar de constatar que também 

durante o período colonial, a maior parte da riqueza produzida em Pernambuco foi transferida 

para Portugal, em virtude de ser o Brasil, ainda, uma colônia Portuguesa. Sintetizando-se, 

pode-se dizer que o ciclo da cana-de-açúcar vai de 1550 a 1660, início de seu declínio. 

O ciclo da cana-de-açúcar pernambucano pode ser resumido nas seguintes 

características: 

 Monocultura da cana-de-açúcar em larga escala, com caráter econômico 

dominante;  

 A cana-de-açúcar tomava todo o espaço da agricultura, existindo outras culturas, 

apenas como de subsistências.  

 Latifúndio, a produção não era feita em pequenas propriedades já que só com grande 

capital se implantava um engenho e só a produção em larga escala justificativa o 

investimento; 

 Mão-de-obra escrava africana, o tráfico negreiro era um negócio extremamente 

rendoso para a Metrópole. O elemento indígena, além de não se adaptar a escravidão, 
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era protegido pelos interesses da igreja, daí a importância da mão-de-obra escrava 

importada da África; 

 Patriarcalismo: a estrutura social estava centralizada na pessoa do Senhor de 

Engenho.  

Paralelamente ao ciclo do açúcar convém explicitar o sub-ciclo do couro, ou ciclo 

sertanejo, como forma de entender os dois ciclos fundamentais da modernidade 

pernambucana.  

A colônia pouco produzia, quase tudo vinha do reino, daí os famosos produtos, 

“queijo-do-reino”, “pimenta-do-reino”, etc; expressões ainda hoje utilizadas.  

Como alguns produtos alimentícios precisavam ser produzidos aqui mesmo, para 

inclusive baratear o custo de produção de açúcar, em 1530 Martin Afonso de Souza introduziu 

o gado no Brasil. O gado ocupou as terras livres e impróprias à produção da cana-de-açúcar 

do interior, dando início ao ciclo da pecuária, que teve características extremamente distintas 

do ciclo açucareiro; um dos fatores determinantes desta fase foi a introdução/ implantação do 

sistema medieval da justa medida, exemplificado pelo sistema da “troca justa” ou partilha, 

onde o vaqueiro teria direito a ¼ das crias nascidas, o que o levava a uma paulatina libertação 

do trabalho assalariado ou de vassalagem. Desta maneira, vemos que o ciclo do gado era mais 

aberto socialmente que o da cana-de-açúcar, baseado na escravidão. Características do ciclo 

do gado: 

 Mão-de-obra indígena, Sendo uma atividade local, sem se voltar para o mercado 

externo, a pecuária (atividade do branco pobre) utilizava o índio, conhecedor da 

região e seminômade, que com mais facilidades se adaptou aquela atividade; mesmo 

porque o uso de escravos, nas vastas áreas de criação de gado, se tornava impossível, 

devido à possibilidade de fugas.  

 Sociedade mais aberta, Pela “partilha” ou quarta, o vaqueiro tinha direto a 

participar dos lucros da empresa, tornando-se com o tempo, também um fazendeiro.  

 Interiorização, No litoral, o açúcar imperava. O gado, então, se desloca para o 

sertão, povoando o interior do Brasil e invadindo a linha de Tordesilhas, ou terras 

espanholas. 

 Antropologicamente, Temos no sertão pernambucano a incidência de uma raiz 

biológica e cultural mestiça entre o “branco” europeu e  o “amarelo” indígena, vide 

“Os Sertões” de Euclides da Cunha. Quanto ao litoral, temos em Gilberto Freyre 

(Casa Grande e Senzala) a emergência do tipo mulato resultante do cruzamento do 

branco com o negro. 
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Deste movimento de cruzamentos interraciais acaba por emergir um certo tipo pardo, 

influência e confluência das três principais raças/etnias no jogo da colonização 

pernambucana: o branco amarelo e o negro moreno, além do negro amarelo, três raças 

igualmente distintas.  Segundo o item “cor” presente no censo 2000 do IBGE 53,70% dos 

pernambucanos declaram-se pardos, 40,73% brancos e 4,9% pretos. O mais provável é que 

entre pardos, índios, negros e brancos não exista em Pernambuco, do início da Colonização ao 

ano 2000, uma raça pura sequer. Para além do critério racial, o que existe de fato são os 

incluídos e excluídos socialmente, ou os dois Pernambucos, sendo que da faixa de exclusão 

social, historicamente, pardos e negros sejam a grande maioria. 

Tendo entrado em decadência o ciclo da cana-de-açúcar, Pernambuco, de 1660 até o 

início do século XX, vai lentamente perdendo seu poder econômico e político. A 

modernização brasileira, notadamente no seu ciclo industrial, será financiada principalmente 

pelo acúmulo de capitais gerado com a independência do Brasil (1822) e conseqüente 

estancamento de exportação de riquezas (do ouro e posteriormente do café) e com o 

faturamento em exportações com as guerras mundiais e européias de 1914 e 1945; mas ainda 

assim, com grande endividamento externo. 

Em 1900 inicia-se o processo de industrialização do Estado de Pernambuco, que teve 

na figura de Delmiro Gouveia (1863-1917) seu maior expoente, e talvez seu maior mártir. O 

processo de industrialização de Pernambuco foi, sem nenhuma sutileza destruído por 

interesses ingleses, que com a ajuda de pernambucanos, destruíram a primeira semente 

industrial aqui plantada.  

Em 1960 houve novamente tentativas de industrialização de Pernambuco, através 

principalmente da instalação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) na cidade do Recife, mas, a concorrência externa, e a ineficácia das elites 

econômicas locais, acabaram por enterrar por completo tal projeto. Ao contrário, as elites 

acabaram por apostar na economia tradicional e falida da cana-de-açúcar e no 

redirecionamento dos últimos capitais acumulados e financiamentos para uma economia 

baseada principalmente no setor terciário ou de serviços.  

O processo de pós-modernização pernambucano, notadamente no período de 1970-

90, deslocar-se-á de uma sociedade eminentemente agroindustrial (alavancada pela crise do 

Petróleo de 1973), para uma sociedade mista (agrícola, de serviços e com um pólo 

tecnológico em andamento) que lhe dará uma feição pós-moderna – não no sentido das 
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sociedades pós-industriais do primeiro mundo, mas de uma sociedade “eclética e híbrida”, 

arcaica, moderna e pós-moderna1.  

Estética do Mangue vai se concretizando paulatinamente ao processo de 

modernização e pós-modernização pernambucano, em obras que vão de Os Sertões de 

Euclides da Cunha (1902), Casa Grande Senzala de Gilberto Freyre (1933); Geografia da 

Fome de Josué de Castro (1946); Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto (1954) 

e Chico Science, da Lama ao Caos do Caos a Lama (1990-1996). 

A Estética do Mangue ou da Fome2. – será um complexo fluxo e fusões de 

circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais que terá na obra do 

compositor/músico Chico Science sua expressão maior a nível da cultura de massa. O advento 

da globalização pós-moderna, trará em seu interior a falência do ciclo sertanejo do gado, da 

era agro-industrial pernambucana e introduzirá o conceito de Estado de serviço como o novo 

motor da economia, sem que as velhas estruturas sociais fossem modificadas. O processo de 

modernização/pós-modernização pernambucano forçou a expulsão do homem do campo, 

levando a formar os exércitos de mão-de-obra excedentes que no momento incham a capital 

pernambucana, reduzindo os salários dos trabalhadores que aqui haviam, levando-os a uma 

situação de extrema concorrência, e o que veremos no decorrer desta monografia, num estado 

de guerra permanente ou violência urbana na luta pela sobrevivência3.  

O processo de modernização e pós-modernização pernambucano levará o abandono e 

a expulsão definitiva do homem do campo, através das secas, violência política (latifúndios), 

falência do ciclo da cana, e pela sedução das mídias (principalmente a televisão) para a área 

litorânea, agora detentora do poder econômico e decisório. No espaço do Mangue se dará a 

fusão de dois universos culturais distintos: a cultura arcaica do sertão com a cultura moderna 

do litoral4. Os novos paradigmas tecnológicos introduzidos superficialmente pela pós-

modernidade (informática, robótica, engenharia genética, industria do laser e turismo), darão 

                                            
1 Um Estudo mais acurado sobre o conceito de pós-modernidade pode ser encontrado em F. Lyotard, 
onde o mesmo reconhece a emergência das sociedades pós-modernas (altamente tecnologizadas no 
pós-guerra primeiro mundista (1945).  
2 Quem primeiro utilizou o termo “Estética da Fome” no Brasil, (1965) foi o cineasta baiano Glauber 
Rocha (1939-1981), através do qual explicitou as bases estéticas do cinema novo e criticava o 
paternalismo europeu com relação à América Latina.  
3 Para o economista José Ailton, presidente do CONDEPE: “Na década de 60, a meta era a 
industrialização do Nordeste, mas isso foi praticamente abortado. Pernambuco não se industrializou 
como se imaginava e passou a apostar no setor terciário, o que é um processo irreversível”. Em 
1970, a indústria respondida por 29,4 do PIB estadual e/a agroindústria com 15%. O setor de 
comércio tinha 55,0%. Vinte seis anos depois, a indústria caiu para 23,3%, a agroindústria foi para 
8,4 e o setor terceário pulou para 68,3%. Fonte: Diário de Pernambuco 01.07.97.       
4 Segundo Josué de Castro. 
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continuidade ao processo de desenvolvimento contraditório e excludente que já vinha sendo 

delineado da colonização à modernidade.  

Caos, exclusão social, mão-de-obra em excesso e desqualificada, infra-estrutura 

urbana falida e violência serão os sintomas mais gritantes da mudança do modo de produção 

arcaico-moderno para a pós-moderno. 

A Estética do Mangue será a resposta, ou a expressão, a nível da cultura e da vida 

cotidiana aos impactos sofridos pela sociedade pela constituição do novo modelo econômico 

pós-industrial ou pós-moderno, onde novas tecnologias conviverão em estado de tensão 

permanente com estruturas sociais e políticas arcaicas5. 

O presente estudo tenta assim descortinar como a fome e miséria caminharam ao lado 

dos processos políticos e sociais do Estado de Pernambuco, gerando, concomitantemente uma 

estética particularíssima – A Estética do Mangue ou a Cultura da Fome. 

A Estética da Fome ou do Mangue é o subjacente e subtendido à propaganda oficial 

do Estado de Pernambuco e às profundas desigualdades sociais que esta tenta disfarçar, como 

forma de denuncia contínua ao processo de desenvolvimento descontínuo e contraditório, 

presente na sociedade pernambucana.            

A Estética do Mangue é, pois, fruto do convívio antinômico da riqueza e da pobreza, 

do arcaico e do pós-moderno que pode ser atestado pela simples observação da assimetria 

social e arquitetônica, já evidenciada em Gilberto Freyre em sua “Casa Grande e Senzala” e 

facilmente detectada nos paredões arquitetônicos de primeiro mundo de alguns pontos da 

cidade do Recife, como é o caso especial da Praia de Boa Viagem e do Shopping Center 

Recife (o maior do Brasil), vizinhos a favelas, alagados e mocambos miseráveis que pontuam 

todo o tecido urbano da cidade do Recife6. 

Parte da mão-de-obra expulsa do campo será absorvida pelas indústrias que serão 

implantados na periferia do Recife; a outra parte iniciará pequenos negócios com vista à 
                                            
5 Segundo a ONU, o novo conceito de desenvolvimento deve utilizar indicadores universais tais 
como taxas de escolaridade e expectativa de vida e não apenas o produto interno bruto (PIB); 
segundo o índice de desenvolvimento humano (IDH) com dados de 1991, Pernambuco ocupa o 20o 
lugar no ranking brasileiro de desenvolvimento humano, com uma esperança de vida de 56,6 anos 
ocupa a 23o posição, e a taxa de analfabetismo em 65% colocou Pernambuco em 17o lugar em 
relação ao restante do Estado Brasileiro. Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA) e 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – 1996, fonte: Diário de 
Pernambuco, 18.07.96     
6 “Em termos relativos, Recife (PE) é a cidade brasileira com maior número de pessoas vivendo em 
favelas ou em terrenos invadidos ilegalmente, (...) cerca de 40% da população recifense mora em 
situação irregular”. Fonte: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Urbanismo 
(ANPUR) – 1996. Os índices sócio-econômicos acabam por revelar que a concentração de renda 
continua sendo o grande problema do país, o Nordeste detêm 45% de pessoas pobres do país. IPEA – 
1996. Segundo IBGE (2001), 60,28% da População Economicamente Ativa da Região Metropolitana 
do Recife recebe entre meio a dois salários mínimos.      
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sobrevivência imediata (autônomos, camelôs, bicos) ou se tornará ociosa gerando o fenômeno 

da marginalidade e da formação das comunidades do mangue7. 

Rastreando pensadores pernambucanos tais como: Gilberto Freyre e fundamentado 

na produção teórica de Josué de Castro, buscamos explicitar os fundamentos da atual cultura 

popular pernambucana ou a gênese de sua estética. Por estética devemos compreender todo o 

universo de conexões presentes na relação homem natureza; neste aspecto se enquadrariam 

todas as ações humanas, sejam elas no campo da política, ciências, filosofia, religião, artes ou 

vida cotidiana. O conceito Estética, do grego “Aisthetikos”, em sua denominação ampla (lato 

sensu) diz respeito à sensibilidade, à capacidade humana de sentir como um todo, o que nos 

leva a reconhecê-lo não como uma mera formalização do fazer artístico, sistematização da 

arte ou ciência do belo, mas como uma capacidade humana natural e adquirida que no 

desenvolvimento histórico vem se diferenciando, constituindo, o que se entende por cultura8. 

No capítulo primeiro, buscamos definir, a partir do pensamento de Josué de Castro, o 

conceito de estética. Para este pensador, a estética não vem do ócio, ou de meras 

considerações filosóficas, a estética, na geografia da fome, aparece a partir das necessidades 

humanas básicas, que se estruturam no próprio trabalho para se manter vivo, ou luta pela 

sobrevivência. 

No segundo capítulo fazemos um exercício antropológico onde buscamos explicitar 

os elementos constitutivo básicos da estética do Mangue; índios, brancos e negros e a 

presença constante da mestiçagem entre eles.  

No terceiro capítulo apresentamos o triângulo antropológico moderno e pós-

moderno, sob o qual se acenta a estética sertaneja e a estética do Mangue. 

No quarto capítulo, a reflexão desta monografia baseia-se sob o problema da 

migração do sertão para o mangue, e a solução que é dada para este fenômeno humano. 

A fome é apresentada como sinônimo da riqueza e do desperdício criando um 

processo antinômico, ou absurdo; esta é a reflexão que permeia o capítulo quinto. 

No capítulo sexto é apresentada a questão de como se dá o processo de constituição 

da imagem. 

A pesquisa plástica e sua base iconográfica, é o problema do sétimo capítulo, nela 

apresentamos seu resultado estético a partir das obras de Lasar Segall, Di Cavalcante, 

                                            
7 Segundo Josué de Castro, in Fome um tema proibido, a opção pelo mangue pelas comunidades 
expulsas do Sertão se deveu prioritariamente à necessidade de alimentação e sobrevivência. “(...) no 
cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma verdadeira terra de promissão que atraia os 
homens vindos de outras áreas de mais fome ainda”. pp. 23,24. 
8 A este respeito ler Marx, K. – Manuscritos Econômicos Filosóficos (1844) 
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Cândido Portinari e Aloísio Magalhães, apresentadas de forma rápida, porém; buscando-se ser 

o menos superficial possível, porém sem o rigor de uma exegese estética aprofundada.   

No oitavo capítulo é apresentada uma possível hermenêutica histórica e cultural do 

fenômeno estético contemporâneo.  

No nono capítulo buscamos apresentar uma conclusão da presente monografia, 

mostrando que a desigualdade econômica e social característica do estado de Pernambuco 

acaba por desaguar numa verdadeira guerra interna, ou “Guerra do Mangue”; e a solução neo-

liberal com seu Estado de serviços (indústria do turismo) mostra-se como uma verdadeira 

armadilha ideológica aos problemas que enfrenta esta sociedade dos mangues, que procura 

responder a tal conflito por duas vias: a violência desenfreada e a busca de uma solução 

política que desmanche o quadro neo-liberal.  

No item décimo é apresentada bibliografia consultada para a confecção da presente 

monografia.  

No subitem 10.1 apresentamos um anexo: a pesquisa plástica resultante da releitura 

dos quatro artistas citados no capítulo sétimo; a releitura ou “Anti-Postais” venha 

acompanhada de seleção de poesias a cerca da cidade do Recife.     

Observações: As expressões poéticas que acompanham os Anti-Postais, aparecem apenas 

como formas ilustrativas da presente releitura, não fazendo parte do intuito dessa monografia 

dedicar-lhe um estudo formal mais aprofundado ou rigoroso. 

 

 

As expressões pictóricas utilizadas ao longo da presente monografia possuem apenas caráter 

ilustrativo não sendo o fim último deste estudo fazer-lhes uma exegese estético-formal mais 

rigorosa.     
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1. EM BUSCA DE UMA POSSÍVEL ESTÉTICA DA FOME OU DO MANGUE, A 

PARTIR DO PENSAMENTO DE JOSUÉ DE CASTRO. 

 
“Cedo me dei conta deste estranho mimetismo: os 

homens se assemelhando em tudo aos caranguejos. 

Arrastando-se, acachapando-se como caranguejo 

para poderem sobreviver. Parados como os 

caranguejos na beira da água ou caminhando para 

trás como caminham os caranguejos”. 

 

Josué de Castro – Homens e caranguejos, Lisboa, 1996. 

 

“Da lama ao caos/Do caos à lama/Um homem 

roubado nunca se engana/O sol queimou, queimou 

a lama do rio/Eu vi um Chie andando devagar/Vi 

um aratu pra lá e pra cá/Vi um caranguejo 

andando pro sul/Saiu do mangue, virou gabiru/Oh 

Josué, eu nunca vi tanta desgraça/Quanto mais 

miséria tem, mais urubu ameaça”. 

 

Chico Science – Da Lama ao Caos, Recife, 1996. 

 

Josué de castro (1908- 1973) foi médico, antropólogo, geógrafo humano e cientista 

social. Apesar de possuir uma vasta e profunda produção intelectual, não se tem noticia que o 

mesmo tenha jamais escrito uma estética, no sentido estrito do termo. 

A dimensão estética da realidade configura-se, na sua concepção clássica, como uma 

forma do conhecimento humano dado, principalmente, a partir do estudo da arte nas suas 

manifestações na arquitetura, escultura, pintura, música, dança, teatro, literatura , ou em 

técnicas mais recentes como na fotografia, cinema e informática. A estética seria assim um 

estudo sistematizado a cerca das manifestações artísticas, gerando desta forma uma teoria ou 

ciência da arte. 

Partindo-se do pressuposto de ser a estética apenas o estudo das obras de arte, a obra 

de Josué de Castro não poderia ser classificada como uma estética estrito senso; embora uma 
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leitura mais atenta e menos preconceituosa acabe por revelar, no texto de Castro elementos 

que apontam para o homem enquanto ser estético, embora não seja exatamente esta a proposta 

e o interesse imediatos de sua obra. 

 Como Castro, o que se pretende aqui não é produzir uma história da estética como 

ramo da filosofia, ou uma doutrina da arte e da beleza, mas pontuar alguns de seus 

determinantes. 

Diferentes épocas e culturas produziram diferentes pontos de vista sobre a estética e 

o fenômeno da arte, os pronunciamentos sobre estes campos da atividade humana têm sido 

inúmeras, não raro, obscuros e imprecisos, produzindo um fragor quase histérico de confusão 

e respeito à cerca do fato. 

Ocidente e oriente se confrontam historicamente na busca do conceito mais precioso 

à cerca do estético; para alguns, estética e arte dizem respeito apenas ao “propriamente Belo” 

o que nos leva a um reducionismo grotesco, esquecendo-nos do fato de o “feio e o trágico” 

também produzir o mesmo efeito “pedagógico” sobre o desenvolvimento civilizatório – a 

final a que deve remeter uma teoria da arte? 

Não devemos deixar de acentuar que no decorrer do século XX, a introdução dos 

estudos sobre a “arte primitiva”, africana, pré-colombinas, etc, produziu um tremendo 

alargamento sobre a capacidade de produzir um conceito maior, amplo e ao mesmo tempo 

mais particular e preciso sobre o fenômeno estético. 

 A introdução do inconsciente, da ação infantil, da ação da natureza, vieram 

complexificar mais ainda a definição de um conceito universal que englobasse o complexo 

fenômeno da ação dos corpos sobre os corpos . 

Entre os usos das artes o que tem sido mais apreciado diz respeito à capacidade 

humana de educar e ser educada pela sensibilidade. O valor atribuído à experiência sensível 

baseia, ao que tudo parece, na capacidade de compreensão e intervenção no mundo à nossa 

volta, sendo desta forma um precioso instrumento de cognição. O interesse pelo fenômeno da 

sensibilidade parece pender, ao final, para: 

 - A arte como instrumento pragmático; 

 - A arte como manufatura; 

 - Arte como instrumento de doutrinação ou educação; 

 - A arte como instrumento de comunicação social; 

 - Como produtora da expansão da experiência; 

 - Como reflexo do real; 

- Como expressão do ideal ou realidade imaginada, ou inatingível. 
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Segundo Hegel (1770 – 1831) quem primeiro utilizou a palavra estética foi 

Baumgartem, que “denominou de estética a ciência das sensações, esta teoria do belo”. Ainda 

segundo Hegel, “sempre a arte foi para o homem instrumento de consciencialização das idéias 

e dos interesses mais nobres do espírito”.9 

 

A estética seria o princípio e o fim de todo o conhecimento humano, em  virtude 

mesmo de ser o homem um ser essencialmente sensível. Para Aristóteles (384- 322 A.C.), 

“todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer: uma prova disso é o prazer das 

sensações, pois fora até da sua utilidade, elas nos agradam por si mesma e, mais que todas as 

outras, as visuais”. Completando seu raciocínio, afirma que na realidade, “a ciência e a arte 

vêm aos homens por intermédio da experiência(...)”.10 

 

O problema da estética, enquanto ciência das sensações, remete, em essência, a 

problemática antológica sobre o que é o “ser” ou a “verdade” das coisas, entre elas o próprio 

homem. 

Preocupado com a questão do “ser” e da “verdade”, Descartes (1596- 1650), na sua 

obra, princípios da filosofia, compara a sabedoria a uma árvore, o tronco da árvore seria a 

física, ou seja, o conjunto dos conhecimentos sobre o mundo sensível, redutíveis, porém, à sua 

estrutura matemática. 

 

- “(...) Refletindo nisso mais atentamente, acabou por se tornar claro para mim que 

apenas as coisas, e todas as coisas, nas quais é a ordem ou à medida que examinamos, se 

referem à matemática, pouco importando que está medida seja para procurar em números, 

figuras, astros, sons, ou qualquer outro objeto; que por conseguinte, deve haver uma ciência 

geral que explica tudo o que é possível procurar em relação à ordem e à medida, sem aval a 

nenhuma matéria particular; e que esta ciência se chama, não com um nome de empréstimo, 

mas com um nome já antigo e recebido pelo uso, a matemática universal, dado que contem 

tudo aquilo em virtude do qual se diz doutras ciências que são partes da matemática”,.11 

 

Além da dimensão ontológica, a estética comporta a dimensão gnoseológica, que 

procura responder à pergunta: o que é o conhecer e como se conhece. A teoria desenvolvida 

                                            
9 Estética, pág. 80. 
10 Metafísica, cap. 1, pág. 11 
11 Descartes, Michelle Beyssade, ed. 70, Lisboa, 1972, p. 71. 



 

 

18

 

por Kant (1724 – 1804) em sua Estética e na Analítica mostra que todo conhecimento da 

realidade é constituído pela síntese dos dados sensíveis, ordenados pelas categorias do 

entendimento. 

 

“O entendimento não pode intuir nada, nem os sentidos pensar, seja o que for. Só da 

sua união pode sair o conhecimento. Isso não autoriza no entanto que se confundam as suas 

atribuições; é pelo contrário, uma grande razão para separá-los distingui-los 

cuidadosamente um do outro. De igual modo, nos distinguimos a ciências das regras da 

sensibilidade em geral, isto é a estética, da ciência das regras do entendimento em geral, isto 

é, da lógica”. (...). 

A sensibilidade tal como seu domínio, quero dizer o campo dos fenômenos, são eles 

próprios limitados pelo entendimento de tal maneira que não se estendem às coisas em si 

mesma, mas apenas à maneira como as coisas se nos apresentam, em virtude da nossa 

constituição subjetiva. Tal foi o resultado de toda Estética transcendental”,12  

 

A estética seria, por fim, uma ciência sempre ligada ao empírico e ao sensível, dado 

que todo conhecimento proviria da capacidade de sentir humana. 

As mais recentes reflexões acerca do que seja a ciência do Estético e a Teoria da Arte 

apontam paulatinamente para o apagamento da fronteira entre o conceito de arte e vida, 

apresentando a estética, ou a nova estética, muito mais como uma teoria do estar humano na 

natureza, do que um mero estudo dos objetos de arte. A arte se confundiria, assim, com as 

tarefas que o ser humano, no seu intercâmbio com o meio, desempenha com vista à 

manutenção de sua existência.13 

A estética ou percepção sensível, numa visão cientifica, está associada à capacidade 

dos seres vivos darem respostas aos estímulos exteriores. Georg Lukács em sua Estética traça 

um quadro evolutivo desta determinação genética humana, revelando que o aparecimento da 

resposta humana ao meio estaria associado às necessidades de manutenção da vida ou 

supressão das carências. A estética tem seu solo original e genético assim marcado pela falta  

 

                                            
12 Kant, Raymond Vancourt, ed. 70, Lisboa, 1986, pp. 65,67. 
13 Em relação a dissolução entre arte e vida, Hélio Oiticica (1937-1980), fundamentado na “teoria do 
não-objeto” de Ferreira Gullar (1960), apresenta-nos uma solução original, onde os objetos de Arte 
Clássicos (o quadro e a escultura) são negados pela introdução do conceito-experiência de arte-
comportamento ou “arte ambiental” – Gullar, F. (1960) teoria do não-objeto, in Objeto na Arte 
Brasil, anos 60, RJ, Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvaro Penteado.       
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ou carência, tendo  no comportamento cotidiano seu inicio e fim. Reconhecendo-se estas 

determinações estéticas básicas G. Lukács faz derivar todas as atividades humanas deste 

campo originário, tendo no trabalho o meio para suprimir as necessidades. Ainda segundo 

Lukács a arte seria “um produto da evolução social do homem que se faz homem mediante 

seu trabalho”.14 

Quando, principalmente a partir da obra de Marx (Manuscritos Econômicos 

Filosóficos) é dissolvida a fronteira entre os conceitos de vida, trabalho e arte, dá-se uma 

enorme abertura no conceito de estética, considerado a partir de então, em suas determinações 

mais simples e concretas, como toda atividade sensível humana. Para Marx, “A sensibilidade 

(veja-se Feuerbach) deve ser à base de toda ciência. Só quando a ciência parte dela na dupla 

figura de consciência sensível e de carecimento sensível – portanto, só quando ela parte da 

natureza – é ciência efetiva”.15 

Quando se considera o estético como esta genérica atividade sensível humana, todo 

um universo de novas compressões se abre e a obra de Josué de Castro converte-se numa 

estética particular: a estética do homem nordestino, marcado pela seca, e pela fome. A 

centralidade da obra de Castro encontra-se sempre neste homem sensível e ativo que busca 

respostas para seus carecimentos. 

A obra de Josué de Castro se ressente talvez de um estudo mais acurado das formas 

plásticas que a fome, enquanto motor primário da ação humana, produz. Esta produção de 

formas plásticas a nível da linguagem, da habitação, da alimentação e da busca de proteção 

formas básicas e necessárias da manutenção da vida – é o que poderíamos definir como 

estética do imediato, da sobrevivência, da fome, ou, no caso especifico da cidade do Recife: a 

estética do mangue. 

Partindo-se do pressuposto que entre a verticalidade de Eros, em sua luta pela vida, e 

da horizontalidade de tânatos como sua negação, interpõem-se a fome como divisor de águas 

entre potências; a necessidade de manter-se vivo, passa assim, pela supressão da fome como 

carecimento básico; e como esta sempre esteve ligada à violência, a supressão da fome passa, 

assim, necessariamente pela supressão da violência natural ou culturalmente estabelecida. 

Quando se reconhece na fome o motor da ação humana, todo um complexo de 

respostas e ações são desenvolvidas com vista à supressão desta necessidade ameaçadora. 

A fome em si não existe, a fome se diz de várias maneiras, num complexo de 

múltiplas determinações, há assim: 

                                            
14 Lukács, G. Estética, 1965, pág. 24. 
15 Marx, K. Manuscritos Econômicos – Filosóficos, 1844, p. 14. 
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Fome de alimentação; 

Fome de moradia; 

Fome de saúde; 

Fome de saber; 

Fome de trabalhar; 

Fome de gozar; 

Fome de descansar; 

Fome de participação social. 

 

Toda esta gama de necessidades humanas configuram um único e simples 

carecimento: a fome de viver. Este ímpeto vital desencadeará um todo de ações e meios 

configurando o que se entende por trabalho humano, arte ou cultura, tendo por fim a 

supressão da dor; este movimento produzirá também uma certa imagem (histórica e relativa 

ao nível de desenvolvimento das forças produtivas em seu intercâmbio com a natureza). Esta 

imagem, representação ou conhecimento sensível é o que aqui entendemos como expressão 

estética.16 

Para Hegel (1832/87), a consciência sensível é no homem, a primeira em data, a que 

precede todas as outras, porque tudo o que verdadeiramente existe no espírito e na natureza é 

concreto e apesar de toda a generalidade, subjetivo e particular. Está na experiência exterior a 

origem dos objetos mentais, que não é preciso demonstrar, “mas que basta mostrar”. 

    “Comerçar-se-á por definir este destino de um modo formal, quer dizer, de um 

modo tal, que não importa determinar se a obra de arte pode ou não cumprir. A arte teria por 

fim, sobretudo, L’adoucissement de la barbarie (...). A questão que, então, se formula é a 

seguinte: por que meios, como é capaz a arte de exercer esta ação suavizante sobre a grosseria 

primitiva? De onde lhe advém à possibilidade de disciplinar os instintos, as tendências e as 

paixões? Digamos algumas palavras sobre a suavização dos costumes – A primitividade, a 

grosseria primitiva, caracteriza-se pela indisciplina dos instintos, pelos desejos que só 

procuram a satisfação” imediata ou a pré-história da sensibilidade. Estética p.101. 

                                            
16 Sartre, em seu texto “A imaginação” (1936) cita Ribot na sua busca da conexão entre mundo, 
corpo e imagem; para este, “O homem é um organismo vivo no seio do mundo e o pensamento é um 
órgão que certas necessidades desenvolveram; da mesma forma como não há digestão sem 
alimentos, não há pensamento sem imagens, isto é, sem materiais provenientes do exterior”. Sartre 
afirma, o pensamento “é a atividade concreta do homem, fenômeno constituído no meio de outros 
fenômenos”. pp. 50, 52 
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Como Marx (1818-1883) estava analisando o processo social burguês clássico, 

caucado na exploração do homem pelo homem, conclui finalisticamente e 

evolucionalisticamente que este constitua “a última forma antagônica do processo de 

produção social da vida, vendo nele e nos terríveis malefícios causados, como a “pré-história 

da sociedade humana”. 

O trabalho humano seria a infraestrutura da sociedade e os outros trabalhos “mais 

espiritualizados” ou especializados constituiriam  a superestrutura da sociedade; é dentro 

deste esquema que a “arte” aparece como forma ideológica especializada; embora não exista 

em Marx uma dissociação entre o trabalho enquanto luta pela sobrevivência das suas formas 

mais espiritualizadas, como a arte, ciências, religião,etc. Todos os momentos do trabalho, 

enfim, contribuem, em essência para manter os homens vivos e “organizados”. 

A arte enquanto manifestação superestrutural (distanciada da luta pela sobrevivência) 

na obra de Josué de Castro e dentro do contexto social por ele analisado  - é praticamente 

impossível de emergir, pois sua manifestação pressupõe exatamente a existência de um 

excedente energético ou tempo livre no qual o sujeito e coletividade meditam, pensam ou 

contemplam o produzido, criando, inclusive a possibilidade de novas manifestação 

produtivas, mais especializadas.17 

A fome pela sua própria condição ontológica não pode criar excedente, daí a obra de 

Josué de Castro não se deter sobre a categoria da arte como superestrutura. A sensibilidade 

estética e a arte na obra de Castro se realiza no imediato, na luta desesperada pela 

sobrevivência, na dimensão do infra-estrutural. A arte, na estética da fome é manter-se vivo. 

Na geografia da fome viver já é a própria arte. 

 

A presente monografia, partindo das constatações antropológicas, políticas e 

econômicas de Josué de Castro, buscou mostrar a emergência de uma estética peculiar. Não 

sistematizada, não considerada, não estudada, a estética da fome é, justamente por seu caráter 

pobre, uma antiestética para os padrões convencionais de apropriação conceitual da atividade 

humana.    

 

 
                                            
17 Para Aristóteles, o ócio, o tempo livre, ou trabalho excedente é a condição sine-Qua-non da 
emergência da atividade intelectual ou teorética, é preciso que o homem esteja aliviado do trabalho 
e do que é essencial para manter a vida de cada dia para produzir o saber superestrutural, do qual faz 
parte a arte – “É assim que, em várias partes do Egito, se organizaram pela primeira vez as artes 
matemáticas, porque aí se consentiu que a casta sacerdotal vivesse no ócio”. Metafísica – I, pp. 
12,13.  
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2. ATORES DA FOME: ELEMENTOS ORIGINAIS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

OU DA CONSTITUIÇÃO DA CULTURA MANGUE: O ÍNDIO, O BRANCO E O 

NEGRO 

 
Somos todos juntos uma miscigenação 

e não podemos fugir da nossa etnia 

índios, brancos e mestiços 

nada de errado em seus princípios 

o seu e o meu são iguais 

corre nas veias sem parar 

costumes, é folclore, é tradição 

capoeira que rasga o chão 

samba que sai da favela acabada 

é hip hop na minha embolada 

é o povo na arte 

é a arte no povo 

não é o povo na arte de quem faz arte 

com o povo 

maracatu psicodélico 

capoeira da pesada 

bumba meu rádio 

berimbau elétrico 

frevo, samba e cores 

cores unidas e alegria 

nada de errado em nossa etnia 

 

Chico Science, Etnia. 1996 
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Di Cavalcanti (1963), “Mulata com flores na cabeça. A figura elegante confirma o amor 

à mulher brasileira, em traços generosos que exaltam a dignidade do ser, mesmo em 

condições de inferioridade ou marginalismo social.” A figura etnicamente híbrida da mulata é 

aqui apresentada como o protótipo antropológico da região.  
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Ariano Suassuna, em sua Iniciação à Estética (1996), ressente-se da falta de maiores 

estudos sobre os problemas estéticos nas universidades nordestinas; a presente monografia 

vem, dentro desta tônica, buscar suprimir esta lacuna, instaurando uma reflexão sobre este 

campo do conhecimento a cerca do homem e da realidade do Nordeste. A extração de uma 

estética na obra de Josué de Castro, busca completar o universo antropológico do referido 

autor; segundo suas reflexões e seguindo as pegadas de Euclides da Cunha, o contexto natural 

e cultural nordestino teria produzido três tipos humanos e metafóricos característicos, o 

vaqueiro, o místico e o cangaceiro, os sujeitos da estética.  

A constituição do Ethos nordestino teria passado, segundo Euclides da Cunha18, pela 

determinação fundamental da geografia. Em “Uma categoria geográfica que Hegel não citou”, 

o autor dos Sertões reconhece com Hegel a importância do meio natural sobre a constituição 

étnica de um povo. Segundo Euclides da Cunha, o sertão é constituído por um jogo de 

antíteses naturais entre a seca e a fertilidade.  

Esta dialética natural criaria no espírito do homem sertanejo os traços característicos de 

sua personalidade, “o martírio do homem, ali, é o reflexo de tortura maior, mais ampla, 

abrangendo a economia geral da vida”, daí a sua frase. “O sertanejo é, antes de tudo, um 

forte”.19   

 

É compreensível, que tanto em Euclides da Cunha, quanto em Josué de Castro a figura 

do sertanejo seja erigida como o apanágio da formação do Ethos nordestino quando se tem 

sempre em mente a idéia da seca e da adversidade natural que sempre marcou a história do 

nordeste. Deste núcleo ideal os referidos autores fazem derivar os outros tipos ideais, 

complexificados pelas circunstâncias naturais e culturais nas quais se encontram. 

 

Segundo Ivana Bentes, citando Euclides da Cunha, “O Sertão é o outro do Brasil 

positivista, “civilizado”, “racional”. Se o sol, no litoral, é o símbolo generoso da civilização 

tropical, aliado de um solo fértil em que “se plantando tudo dá”, no sertão ele é “o inimigo 

que é forçoso evitar, iludir ou combater” (...). A terra é barbaramente estéril e desregulada, 

                                            
18 Os sertões, 1944, pág. 49. 
19 Ainda que não cite em sua obra o pensamento de Max Weber (1864 - 1920), tomaremos aqui 
alguns procedimentos do mesmo, com vistas a traçar o plano do “tipo ideal” nordestino, a partir das 
obras de Euclides da Cunha e Josué de Castro. A construção do tipo ideal de Weber é uma espécie 
de sujeito estruturalista, onde o indivíduo seria a soma das determinações sociais, o fruto das 
estruturas; uma vez delimitado este sujeito, ele é, idealisticamente, extraído do contexto concreto de 
sua vida, e pensado como um vetor ideal na construção da trama social; trata-se de um recurso 
metodológico, com vistas a facilitar a análise sociológica de um determinado contexto.  
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capaz de sofrer mutações radicais, pronta para passar da “extrema aridez à exuberância 

extrema”. Os sertões se determinam por violações em cascatas às normas do litoral.20 Através 

de Euclides da Cunha, podemos facilmente compreender a gênese do comportamento moral 

do nordestino a partir do complexo natural/cultural do Sertão e não da exígua e exuberante 

faixa litorânea.  

 

“Ao invés da inversão extravagante que se observa nas cidades do litoral, onde funções 

altamente complexas se impõem a órgãos mal constituídos, comprimindo-os e atrofiando-os 

antes do pleno desenvolvimento – nos sertões a integridade orgânica do mestiço desponta 

inteiriça e robusta, imune de estranhas mesclas, capaz de evolver, diferenciando-se, 

acomodando-se a novos e mais altos destinos, porque é a sólida base física do 

desenvolvimento moral ulterior”.21 

 

Já no início da colonização portuguesa, como acentua Gilberto Freyre22 a economia 

nordestina dividiu-se entre a agricultura e a pecuária. Com a mão-de-obra escrava africana e a 

exploração indígena, o elemento português, abandonou a atividade da extração do pau-brasil e 

dirigiu para a plantação da cana-de-açúcar, atividade mais rendosa – “Formou-se na América 

tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, 

híbrida de índio – e mais tarde de negro – na composiçao”. Todo sertanejo é vaqueiro, atestou 

Euclides da Cunha. A economia colonial cedo criou o antagonismo entre a agricultura e a 

pecuária. Segundo G. Freyre, “os homens de maior capital podiam suportar os custos da 

agricultura da cana e da indústria do açúcar, quanto aos menos favorecidos de recursos, eram 

obrigados a se espalharem pelos sertões em busca de escravos – espécie de capital vivo – ou 

ficarem por lá, como criadores de gado”. Deste antagonismo, resultaria dois brasis um 

escravocrata e outro “indiferente aos interesses da escravidão” representado pelo sertanejo ou 

vaqueiro.  

 

Quanto a origem étnica do vaqueiro muito se tem divergido, embora se concorde na 

síntese original – índio, branco e negro. O espírito de liberdade presente em seu 

comportamento é imputado ora atividade econômica que exerce, ora influência do elemento 

indígena, ora presença do sangue judeu e árabe.  

                                            
20 Bentes, Ivana. Glauber Rocha, Cartas ao Mundo, 1997. pág. 28 
21 Os sertões, pág. 112. 
22 Freyre, G. Casa Grande e Senzala, pp. 4 e 31. 
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Anti-Postal: Mestiços emparedados entre os edifícios do bairro de Boa Viagem   
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Índios, brancos e negros são as matrizes étnicas que deram origem à população 

brasileira. A tabela abaixo mostra a evolução da composição étnica brasileira e de 

Pernambuco, segundo o censo demográfico de 2000 do IBGE.  

 

 Brasil Pernambuco 

Cor 1991 2000 1991 2000 

Brancos 51,56 53,80 33,06 40,73 

Pretos 5,00 6,20 3,27 4,98 

Pardos 42,06 39,10 63,46 53,70 

 
A presença branca 

 

A presença branca foi devastadora sobre as populações índias e negras, levando a um 

processo de miscigenação confusa, desordenada e preponderante; entre os principais grupos 

miscigenados encontram-se: os mulatos (branco com negro) maior parte dos mestiços 

brasileiros; caboclos (branco com índios) e cafuzos (negros com índios). Os mestiços 

acabaram por se tornar a parcela mais significativas da população brasileira, sendo que dentre 

os mestiços muitos se declaram brancos, para reduzir a carga de preconceito social e aumentar 

a possibilidade de ascensão social, o que reduz o seu número estatístico, gerando aspectos 

ambíguos da controversa “democracia racial brasileira”. 

De 1500 a 1808, somente portugueses tinham livre acesso ao território colonial. 

Excetuando-se alguns milhares de espanhóis que ingressaram, principalmente durante a União 

Ibérica (1580 – 1640) e os holandeses que por aqui ficaram depois das fracassadas tentativas 

de abocanhar partes nordestinas das posseções luso-americanas (1624-1644). 

Os portugueses impuseram sua língua, religião, instituições, político-administrativas e 

inúmeras manifestações culturais. Tendo sido a península ibérica primitivamente habitada por 

povos do norte da Europa, os celtas, foi também, durante sua história colonizada por fenícios, 

latinos e árabes; o povo judeu também teve grande parcela na constituição do povo 

português.23 Devido a este grande número de influências étnico-culturais, não se pode dizer 

nunca que Portugal tenha sido uma raça pura; influências estas que irão desembocar no 

                                            
23 A história política dos judeus acabou-se em 70 d.c., depois de uma revolta, que os romanos 
puniram destruindo Jerusalém e anexando o país como província; este acontecimento foi o fator 
principal da “Diáspora” ou dispersão do povo judeu para várias partes do mundo greco-romano – In 
Burns, E. M. História da Civilização Ocidental, pág. 115, Ed. Globo, Rio de Janeiro, 1985.  
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processo de colonização brasileiro, criando-se com a mistura de índios e negros um 

verdadeiro caldeirão multirracial e cultural sob o domínio português.  

É importante que se esclareça que entre o português comum, muitas vezes pobre, que 

veio para o Brasil, muitos se encontravam na condição de degredados ou cumprindo penas, 

eram também aventureiros e famílias arruinadas; este “zé-povinho”, ainda que na condição de 

“dominador” em muito se diferenciava das poderosas famílias donatárias portuguesas; estas 

sim chegaram no poder e constituíram as oligarquias ricas e poderosas. Entre estas famílias e 

os outros portugueses pobres se estabeleceu e perpetuou na história o abismo entre uma 

pequena classe detentora de praticamente todo o poder político e econômico e o resto do povo 

brasileiro (portugueses pobres, índios, negros e mestiços). 

Sob a tutela das oligarquias latifundiárias, a igreja (controladora do saber institucional e 

das almas), assim como o aparato jurídico-político-militar, terão importante papel histórico 

em manter o grosso da população excluída da participação política e da divisão da riqueza 

produzida no Brasil. 

O “zé-povinho” mestiço, pobre e culturalmente híbrido será levado pelos descaminhos 

da história a constituir-se como os atores da fome ou população mangue.  

 

Os índios e a nação brasileira 
 

A carta escrita por Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal em 23 de abril de 1500 

registrava a primeira impressão dos portugueses acerca dos habitantes originais das terras 

recém-descobertas: “Pardos, nus, sem alguma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas”. O 

“descobrimento” inaugurou um longo processo de extermínio dessa população heterogênea 

chamada genericamente de índios pelo colonizador. 

Já no primeiro século da colonização, os índios do tronco lingüístico Tupi que 

habitavam as áreas litorâneas do nordeste e sudeste do território colonial começaram a 

desaparecer. Os que escaparam da violência direta dos conquistadores, ansioso em 

transformar as terras indígenas em lavouras de cana-de-açúcar, fugiram em direção às regiões 

interiores. Os 4.000 remanescentes da tribo Potiguara, no litoral da Paraíba, estão entre os 

poucos testemunhos da presença indígena no litoral brasileiro.  

No século seguinte, a expansão pastoril no Sertão nordestino e no Vale do São 

Francisco provocou uma verdadeira guerra entre os colonizadores e os índios, chamada de 

“Guerra do Gentio”. Apesar de alguns ataques vitoriosos às vilas de Cairu, Jeriquiçá, Ilhéus e 
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Maragojipe, os índios da região – particularmente Guérens e Cariris – acabaram derrotados, 

escravizados ou mortos. Em um dos episódios mais cruéis dessa guerra, os colonizadores 

presentearam os índios com roupas de vítimas de varíola, provocando uma epidemia mortal. 

Os enfrentamentos se multiplicavam também no Maranhão e no Pará. Enquanto isso, os 

paulistas iniciavam suas expedições de apresamento no sul e no sudeste da colônia.  

No início deste século, a violência seguia marcando a relação entre brancos e índios.  

O Serviço de Proteção ao Índio (SPI) foi criado em 1910, em meio a esse contexto de 

violência. Cândido Mariano da Silva Rondon, um oficial do Exército, foi seu primeiro diretor. 

Desde 1890, Rondon chefiava uma comissão encarregada pelo governo brasileiro de realizar 

uma série de expedições científicas e militares nas regiões inexploradas do país, bem como de 

implantar a ligação telegráfica entre Cuiabá e a Amazônia. Durante essas expedições, Rondon 

estabeleceu contato pacífico com inúmeras tribos indígenas, entre as quais os Bororo, os 

Nhambiquaras e os Paresi. 

O SPI tinha como função proteger os índios contra atos de violência, em especial nas 

áreas pioneiras. Pela primeira vez, a legislação brasileira reconhecia o direito dos povos 

indígenas de existir em suas próprias terras e manter, sob a tutela do governo, seus costumes e 

tradições. A partir de sua criação, o SPI iniciou uma política de pacificação dos índios hostis, 

que precisavam ser convencidos da boa intenção do governo para com eles. O lema dos 

primeiros tempos da instituição era: “Morrer se preciso for; matar, nunca”. Durante vinte 

anos, nenhum índio foi morto por indigenistas do SPI; muitos deles foram mortos pelos 

índios.  

Entretanto, apesar da legislação, as tribos pacificadas pelo SPI acabaram sendo 

contaminadas por doenças contra as quais não tinham anticorpos e perderam a maior parte de 

seus territórios. 

 

Os rumos recentes da política indigenista brasileira 

 

O SPI, acusado de corrupção, massacre e escravização de indígenas durante as décadas 

de 50 e 60, foi extinto em 1967. Em seu lugar, foi criada a Fundação Nacional do Índio 

(Funai). A Funai seria encarregada de defender os interesses dos índios, considerados 

incapazes para o exercício dos direitos de cidadão brasileiro enumerados pela lei. A Funai foi 

criada para exercer a tutela sobre os índios e sobre as terras dos índios.  
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Em 1973, o general Emílio Garrastazu Médici sancionou o Estatuto do Índio. O 

Estatuto afirmou o direito dos índios ao seu território e outorgou à Funai um prazo de cinco 

anos para a demarcação definitiva de todas as terras indígenas.  

Hoje, passados vinte anos da promulgação do Estatuto do Índio, os territórios 

demarcados pela Funai não ultrapassam 20% do total das terras indígenas. Além disso, a 

Funai já foi acusada de conivência em muitos casos de invasão de terras já demarcadas. 

A polêmica surgida revela que a “questão indígena” está longe de ser resolvida; 

Pernambuco possui a 5a maior população indígena do país, divididos entre Pankararus,  

Tuxás, Pipians, Atikuns, Kapinawás, Trukás, Kambiwás, Fulni-ôs, e Xucurus.  

Estado, Latifundiários e Igreja forjam constantemente políticas pseudo-protecionistas, 

que buscam fazer a “mea-culpa” diante da exploração, expulsão da terra e destruição da 

cultura indígena como um todo. 

 

Seria também extremamente romântico, de ambas as partes em conflito, negar que 

sempre houve interesses num certo grau de “escambo” inevitável; o que se pretende talvez é 

que esta troca historicamente injusta contra a comunidade indígena seja minimamente justa, 

ainda que em jogo estejam valores e moedas tão complexas, diversas e obscuras. 

 

A trajetória dos negros 
    

Os negros começaram a chegar ao território colonial brasileiro no início do século XVI. 

Os primeiros lotes de escravos foram comprados pelos senhores de engenho da Zona da Mata 

nordestina. No século XVII, a expansão da cultura algodoeira levou a economia escravocrata  

para o Maranhão. O negócio dos traficantes prosperava. No século XVIII, a descoberta de 

metais preciosos na região de Minas Gerais e a introdução do cultivo do café no Vale do 

Paraíba impulsionaram ainda mais o mercado escravista, que ganhava o centro-sul da colônia.  

O tráfico de escravos era um dos setores mais importantes da economia colonial. A 

escravização dos índios não chegou a se difundir em terras brasileiras, salvo em períodos 

excepcionais de falta de mão-de-obra. Enquanto o tráfico de africanos enriquecia os 

comerciantes portugueses, os lucros do apresamento e venda dos índios escravizados 

permaneciam na colônia. Daí a “preferência”dos portugueses pelo trabalho africano.  

Entre os portugueses que vieram para o Brasil nos tempos coloniais, a maioria era 

constituída de homens – esta foi uma das marcas da colonização de exploração. Os 
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portugueses não vieram com suas famílias para começar uma vida nova; vieram sozinhos, 

com a esperança de enriquecer logo, “fazer a América” e voltar para a terra natal. a escassez 

de mulheres brancas esteve na origem da grande miscigenação racial – principalmente entre 

brancos e índios – registrada desde os primeiros anos da colonização.  

Quando a escravidão foi abolida (1888), os negros representavam cerca de 13% da 

população brasileira; os mestiços, 40%. As teorias racistas em voga durante a escravidão 

estavam baseadas na crença da inferioridade genética da raça negra. Segundo elas, os mulatos 

também seriam seres inferiores, pois o sangue negro corria em suas veias. Os cientistas 

sociais (brancos) do final do século XIX se viram em uma enrascada: afirmar que negros e 

mestiços eram seres inferiores era afirmar que mais da metade da população brasileira era 

composta por seres inferiores. Em outras palavras, era afirmar a própria inferioridade do 

Brasil, a sua incapacidade de se tornar uma nação moderna.  

Nas primeiras décadas do século atual esse mal-estar ideológico seria “resolvido”. O 

racismo tradicional foi progressivamente abandonado e ganharam espaço novas idéias, cuja 

base era a valorização da miscigenação e do seu produto, o mulato. Na sociologia, o mulato 

tornou-se símbolo da harmonia de classes que supostamente distinguia  o Brasil. Na literatura, 

o mulato virava personagem e protagonista, anunciando os contornos de uma classe média em 

vias de formação. No folclore e no senso comum, o mulato-malandro surgia como portador do 

“jeitinho brasileiro”, um modo subversivo e amável de enganar o mundo do trabalho. 

A valorização da mestiçagem deu uma carteira de identidade para a parcela imensa da 

população que tinha nas veias o “sangue negro”. Essa carteira de identidade veio embalada na 

teoria da “democracia racial”: no Brasil, o confronto entre as raças dera lugar à harmonia.  

Entretanto, a realidade é bem diferente da teoria. Antes da abolição, o negro era mão-

de-obra mas não era nem cidadão (pois não tinha direitos políticos) nem trabalhador (pois não 

era dono da sua força de trabalho). O fim da escravidão o transformou em cidadão e 

trabalhador, mas em cidadão e trabalhador de segunda classe. A marginalização tomou o lugar 

da escravidão.  

A proporção de analfabetos entre os negros e mestiços é duas vezes maior do que entre 

os brancos. A proporção dos que freqüentaram a escola por mais de onze anos é quatro vezes 

maior entre os brancos do que entre os negros e mestiços. 

Das lutas tribais na África, às senzalas no Brasil, como escravos e posteriormente às 

favelas, como excluídos, o processo de auto-libertação do povo negro tem sido dos mais 

complicados.    
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3. DO SERTÃO AO MANGUE – ATORES MODERNOS E PÓS-MODERNOS 

 

 
 

PORTINARI, Família de Retirantes (1944) “É o quadro culminante da série: nos rostos 

cansados, assombro e apatia já tomaram o lugar até o medo e ansiedade”. 
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A ROTA DO DESENRAIZAMENTO 

 
“O enraizamento é talvez a necessidade mais 

importante e mais desconhecida da alma humana. É 

uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem 

uma raiz por sua participação real, ativa e natural 

na existência de uma coletividade que conserva 

vivos certos tesouros do passado e certos 

pressentimentos do futuro. (...) 

 

o desenraizamento é a mais perigosa doença das 

sociedades humanas, porque multiplica a si 

própria. Seres realmente desenraizados só têm dois 

comportamentos possíveis: ou caem numa inércia 

de alma quase equivalente à morte [...] ou se 

lançam numa atividade que tende sempre a 

desenraizar, muitas vezes por métodos 

violentíssimos, os que ainda não estejam 

desenraizados ou que estejam só em parte”. 

Simone Weil, 1943. 
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DO SERTÃO AO MANGUE 
 
“Somos muitos Severinos  
iguais em tudo e na sina: 
 a de abrandar estas pedras  
suando-se muito em cima,  
a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, 
a de querer arrancar  
algum roçado da cinza.  
Mas, para que me conheçam  
melhor Vossas Senhorias  
e melhor possam seguir  
a história de minha vida, 
passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra”. 
 
João Cabral de Melo Neto 
Morte e Vida Severina (1954-1955) 
 

 

Josué de Castro aponta o vaqueiro sertanejo como “o protótipo da estrutura social da 

região”.24 A degeneração da personalidade e da ética sertaneja inicia-se, segundo Josué de 

Castro, pelo fenômeno natural das secas; já segundo o pensamento de Euclides da Cunha, o 

próprio sertanejo, em virtude de sua cultura isolada e pouco desenvolvida, cria verdadeiros 

desertos no sertão, devido às freqüentes queimadas, herança cultural indígena; roças e 

queimadas nas áreas arborizadas e férteis do sertão segundo Euclides da Cunha, teriam 

levado, ao longo da história a uma verdadeira desertificação. 

 

Deserto, secas, má administração, política, fome, fugas em massa da morte, desta 

estrutura perversa brotará os anti-heróis sertanejos, nos tipos ideais do cangaceiro e do místico 

fanático. É importante se pensar o triângulo vaqueiro-sertanejo, cangaceiro, místico-fanático, 

não exatamente como elementos concretos, mas como metáforas, como arquétipos sociais, 

que sobre este aspecto vão descortinar a gênese do Ethos nordestino e esclarecer os 

fundamentos da cultura mangue pernambucana. Segundo Castro, secas e fomes periódicas 

contribuem para provocar a cristalização de dois tipos característicos da vida social desta 

região do Brasil: os cangaceiros e os místicos fanáticos. Tipos tão característicos desta zona, 

                                            
24 Geografia da Fome. pág. 231. 
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que muitas vezes são representados num mesmo indivíduo, em uma mesma personalidade – o 

beato – cangaceiro.25  

 

O tríptico estrutural vaqueiro-cangaceiro-místico, deslocado de seu território original 

e desterritorializado no contexto específico da cidade do Recife, num quadro de falência 

política econômica, irão se transformar nos tipos ideais do trabalhador autônomo pobre, do 

evangélico lúmpen26 e do bandido urbano, sujeitos da estética da fome e da cultura mangue 

pós-moderna.     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 Geografia da Fome. pág. 233. 
26 A religião católica, devido ao seu caráter sedimentado na tradição, adquiriu um estatuto Burguês 
pouco voltado para as expectativas salvacionistas e “messiânicas” do lumpezinato rural que invadiu 
a cidade do Recife, tais expectativas terão mais eco nas religiões evangélicas ou crentes; ainda que 
este grupo social se declare católico, seu Ethos e Modus Vivendi, se fundam essencialmente no 
Messianismo.  
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ESTÉTICA DA FOME 

 

ATORES MODERNOS 
 

VAQUEIRO SERTANEJO 

 

 

 

 

 
      CANGACEIRO                BEATO 
                SANGUINÁRIO                         FANÁTICO 
 

 

 

ESTÉTICA DO MANGUE 

ATORES PÓS-MODERNOS 
 

TRABALHADOR AUTÔNOMO POBRE 
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Anti-Postal: Camelôs – Av. Dantas Barreto e Evangélicos no Horto de Dois Irmãos. 
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A estética da fome possuiria, a partir de Josué de Castro, um centro genético calcado 

no tipo ideal do vaqueiro sertanejo. Com tendências ao isolamento, exaltado sentimento de 

liberdade e extrema capacidade de adaptação a outros ambientes naturais e culturais, 

submetido ao flagelo da fome, a persona do vaqueiro se degenera em dois sub-tipos sociais 

esquizofrênicos francos: os cangaceiros sanguinários e os beatos fanáticos.  

 

O Ethos do vaqueiro sertanejo, com sua personalidade livre, autônoma e 

empreendedora, uma vez desterritorializado no tecido urbano da capital, dá continuidade ao 

seu modus vivendi criando a figura híbrida (sertaneja e urbana) do trabalhador autônomo e 

informal, com uma férrea disposição para ganhar a vida através do trabalho livre. Devido sua 

baixa escolaridade e capacitação profissional, para este grupo social são reservados os sub-

empregos de vendedores ambulantes, camelôs, biscateiros, cambistas, engraxates, micro-

agricultores de periferia urbana.  

 

O tipo humano saído da Zona da Mata e do Agreste, mais gregário e acostumado ao 

trabalho assalariado, característico nas usinas de cana-de-açúcar, uma vez na capital acaba se 

voltando para profissões na indústria, no ramo de serviços ou na construção civil, quando não  

sofrem o processo de estranhamento e degeneração social característico da nova situação 

territorial, caindo no banditismo ou no misticismo exagerado.  

 

A degeneração da figura do vaqueiro sertanejo ou do trabalhador livre da zona da 

mata e agreste nos tipos sociais do místico fanático e do bandido urbano podem ser facilmente 

detectados no tecido sócio-urbano da cidade do Recife nas praças e vias públicas, em figuras 

de pastores enlouquecidos a pregar mensagens apocalípticas, negação do mundo e prédicas 

moralizantes; quanto aos bandidos urbanos, são encontrados nas áreas urbanas e suburbanas 

na figura dos “maloqueiros”, sempre desocupados, passando todo tipo de necessidade, 

envolvidos no tráfico e na utilização de drogas e prontos a cometer pequenos ou 

violentíssimos crimes, com vista a obter seu auto-sustento.   

 
 

BANDITISMO POR UMA DE CLASSE 
 
Há um tempo atrás se falava de bandido 
Há um tempo atrás se falava de solução  
Há um tempo atrás se falava em progresso  
Há um tempo atrás que eu via televisão  
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Galeginho do Coque não tinha medo, não  
tinha 
Não tinha medo da perna Cabeluda  
Biu do Olho Verde fazia sexo, fazia 
Fazia sexo com seu alicate 
Oi sobe morro, ladeira, córrego, beco,  
favela 
A polícia atrás deles e eles no rabo dela  
Acontece hoje, acontecia no sertão  
Quando um bando de macaco perseguia  
Lampião  
E o que ele falava hoje outros ainda falam  
“Eu carrego comigo: coragem, dinheiro e  
bala” 
Em cada morro uma história diferente  
Que a polícia mata gente inocente 
E quem era inocente hoje vá virou bandido  
Pra poder comer um pedaço de pão todo  
fodido 
Banditismo por pura maldade, banditismo  
por necessidade 
Banditismo por uma questão de classe! 
 
Chico Science, 1995.     

 

Chico Science, na letra desta música, nos leva a olhar o fenômeno da violência e do 

banditismo urbano, como uma questão de exclusão humana da sociedade, o que leva os 

“Bandidos” a se estabelecerem como uma classe social de oposição, dentro do universo da 

sociedade.  
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4. CAOS PLANEJADO NA “STULTIFERA NAVIS” 

 

“Malditos sejam os marinheiros que trouxeram este louco: 

porque não o jogaram ao Mar?” 

         Tristan et Iseult, in História da loucura, M. Foucault 

 

Em seu ensaio, a Descoberta da Fome27, Josué de Castro nos dá a chave para a 

concreção da estética do mangue quando localiza a nível natural (geográfico e biológico) e a 

nível da cultura o mangue como o topos epicêntrico a partir do qual a referida estética gira e se 

desenvolve. O mangue, é assim, a cultura do mangue28. 

 

A gênese histórica e geográfica da cidade do Recife assenta-se sobre a formação 

geológica de um espaço pantanoso, fruto do acumulo e sedimentação de terras aluvionais 

trazidas pelos rios Beberibe e Capibaribe. A estas terras férteis depositadas à beira mar se 

associará uma vegetação característica, o Mangue. Dotados de raízes escoras esta  vegetação 

sobrevive no terreno de lama escura e mole, sujeita a inundação dos rios e das marés.  

 

Entre águas doces e salgadas, o mangue vai constituindo seu habitat. Segundo José de 

Castro: “Não há, pois a menor dúvida de que toda esta terra que hoje flutua à flor das águas, 

na baia entulhada do Recife, foi uma criação dos mangues”.29    

 

Ainda segundo Castro, o mangue foi quem primeiro acolheu em suas zonas 

despovoadas e desvalorizadas as famílias fugitivas das grandes secas, oferecendo-lhes local 

para morar e alimentação “de graça”: caranguejo. Mas o ciclo do mangue engloba toda a 

cultura pernambucana como uma grande metáfora, um todo complexo, unidade contraditória 

de riqueza e pobreza, sertão e litoral. As elites agrárias, o  capitalismo “feudal”, as classes 

médias urbanas e os miseráveis habitantes dos morros e zonas alagadas se fundem numa 

mesma civilização, a civilização do mangue.30  

                                            
27 Fome, um tema proibido. 
28 Por cultura compreendemos a definição apresentada por Edward Taylor, que “tomado em seu 
amplo sentido etnográfico é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade”. Laraia, Roque, “Antecedentes Históricos do conceito de cultura, pág. 25. 
29 Homens e caranguejos, Lisboa, 1966.  
30 Com Habermas, in Técnica e Ciência enquanto “ideologia”, 1969, classificamos a sociedade 
pernambucana como “tradicional”. Calcada num capitalismo de corte feudal e católico, as elites 
pernambucanas nunca investiram num processo de modernização real de sua sociedade e produção, e 
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MAPA GERAL DO MANGUE – RECIFE / OLINDA / JABOATÃO 

 
Através de Josué de Castro podemos concluir que o mangue produziu uma cultura 

peculiar, que, por seu turno, exteriorizou-se numa estética – a estética da fome ou do mangue. 

Sensível à problemática da fome, que atormenta toda a sociedade pernambucana, o olhar 

castreano se inclina ternamente para a “sociedade dos caranguejos”, onde impera a fome.  
                                                                                                                                        
poucas vezes, tiveram sua legitimação e dominação ameaçadas de fato. Segundo Habermas, “A 
expressão sociedade tradicional” refere-se à circunstância de que o quadro institucional repousa 
sobre um fundamento de legitimação inquestionado que consiste nas interpretações místicas, 
religiosas ou metafísicas da realidade e no seu todo – tanto do cosmo como da sociedade”. As 
sociedades tradicionais só são possíveis “dentro dos limites da eficácia das tradições culturais”. 
Apoiados em estruturas produtivas ineficientes, na desigualdade na distribuição das riquezas e 
informações, as elites políticas, empresariais e religiosas podem manter-se indefinidamente no 
poder. Só a manutenção de uma sociedade no modelo tradicional, pode legitimar tal forma de 
dominação.      
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“Esta presença constante da fome sempre fora a grande força 

modeladora do comportamento moral de todos os homens desta 

comunidade: dos seus sentimentos dominantes”.31 

 

Assim, homens, fome, lama e caranguejos se confundem num todo estético, a 

cultura do Mangue. 

 

Michel Foucault em seu livro, A História da Loucura, (1972), traça um quadro 

de como a sociedade renascentista tratava aqueles indivíduos ou grupos que não se 

adequavam aos processos produtivos. Para estes novos cidadãos que invadiam os burgos 

nascentes era guardado o nome de loucos; eram pobres, vagabundos, presidiários e 

“cabeças alienadas”; vinham provavelmente dos campos feudais arruinados 

economicamente em busca de uma vida melhor nas cidades, para estes sub-cidadãos um 

novo objeto de exclusão e abandono era constituído: A Nau dos loucos, através da qual 

eram corridos das cidades.  

 

Segundo Foucault, “A água e a navegação têm realmente esse papel. Fechado no 

navio, de onde não se escapa , o louco é entregue ao rio de mil braços, ao mar de mil 

caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo. É um prisioneiro no meio da mais livre, 

da mais aberta das estradas: solidamente acorrentado à infinita encruzilhada. É o 

passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem, e a terra à qual aportará não 

é conhecida, assim como não se sabe, quando desembarca, de que terra vem”.32 

 

A nau dos loucos, ou dos excluídos, pode ser comparada ao mundo dos 

mangues, onde Nau e Mangue se confundem numa metáfora homogênea da incerteza e 

do semi-real. Segundo Josué de Castro, “É por isso que os habitantes dos mangues, 

depois de terem um dia saltado dentro da vida, nesta lama pegajosa dos mangues, 

dificilmente conseguiam sair do ciclo do caranguejo, a não ser saltando para a morte e, 

assim, afundando-se para sempre dentro da lama”.33 

 

                                            
31 Homens e Caranguejos, pág. 23, in Fome um tema Proibido.  
32 História da loucura, pág. 38. 
33 Homens e caranguejos, pág. 18, in Fome um tema Proibido.  
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A fome, a seca e a violência política desterritorializam o homem do interior 

levando-o ao espaço do mangue, lugar de incertezas entre o jogo das marés e das 

enchentes dos rios. Estes excluídos têm no anti-espaço urbano do mangue seu local de 

acomodação. Sua patologia socialmente construída, se materializará nos tipos ideais do 

evangélico fanático e do bandido violento; ambos, em seus acessos de loucura atentam 

contra o status racional da sociabilidade que os massacra. A lama e a morte (ponto final 

da nau dos insensatos) se confundem no ciclo do caranguejo.  

 

Assim como a “idade clássica” tratava seus excluídos, de forma a levá-los 

fatalmente à morte, contemporaneamente complexos e sutis mecanismos sociais são 

planejados com vista a dizimar, os indivíduos indesejáveis. 

 

A concentração de propriedade e capital na zona rural, inexoravelmente, aliada à 

fome e as secas levam ao êxodo e ao inchaço populacional da cidade do Recife. Este 

exército de mão-de-obra excedente além de não ser absorvido pelo mercado de trabalho, 

nada tem a oferecer na ótica do capital, ao contrário, vem ameaçar, reduzir, desorganizar 

a ordem social. Para estas bocas e corpos famintos de tudo já existe um destino: o caos 

planejado, o mundo dos morros, várzeas e mangues, de onde enveredarão no crime, na 

loucura, na doença e no trabalho marginal. 

 

Com a pequena participação de 2,5% no PIB nacional, Pernambuco ocupa o 20o 

lugar no desenvolvimento humano entre os 26 estados brasileiros. A população 

economicamente ativa corresponde a 2,8 milhões de trabalhadores de uma população 

total de 7,2 milhões de habitantes, dos quais, aproximadamente 3,0 milhões habitam a 

Região Metropolitana da Cidade do Recife.34 Segundo o IBGE, a taxa anual de 

desemprego na cidade do Recife e m 1997 atingiu a taxa de 5,89%. 

 

Já para a empresa estatística Datamétrica, o método de pesquisa do IBGE 

distorce os números da realidade por utilizar um mecanismo ultrapassado para aferir a 

quantidade de desempregados. Segundo a Datamétrica, “para ser enquadrado na categoria 

dos desempregados, o entrevistado do IBGE tem que ter procurado algum tipo de 

trabalho na semana anterior à entrevista. Neste caso, não são incluídos na estatística os 

                                            
34 Fonte: Cadastro industrial 94/95. Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco.  
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desempregados desestimulados com a situação e que não visitam os bancos de empregos 

há algum tempo. Esse grupo passa a fazer parte do universo dos inativos, à margem das 

estatísticas. “Ainda segundo a Datamétrica na Região Metropolitana do Recife a parcela 

de desempregados excluídos das estatísticas oficiais é de 14,5%.35 Em reportagem do 

Jornal Folha de Pernambuco (07.04.2002) a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) 

realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-econômicos 

(DIEESE) aponta um índice de desemprego em 2000 de 20,1% da População 

Economicamente Ativa (PEA); ou seja, de 1.460.000 de trabalhadores, 299 mil 

encontram-se desempregados.  

O que estão fazendo estas pessoas para sobreviver?36 

Como 60,28% da População Economicamente Ativa da Região Metropolitana do 

Recife recebe entre 0 e 2 salários mínimos, os jovens desocupados constantemente são 

empurrados para o mercado de trabalho, em virtude dos custos da pura sobrevivência. 

Aos jovens desempregados aliam-se os velhos, as crianças, doentes e deficientes físicos, 

criando um verdadeiro exército de mão-de-obra informal: na maioria dos casos, em 

péssimas condições de trabalho, como é o caso da mendicância, “bicos”, prostituição, 

tráficos de drogas, roubos e assassinatos.  

A categoria “assassino”, esdruxulamente, entra como profissão, em virtude da 

existência dos “pistoleiros de aluguel”, justiceiros e grupos de extermínio, que são muitas 

vezes contratados por um indivíduo ou comunidade, para “limpar o bairro”. 

A categoria “mendigos”, herança cultural das ideologias franciscanas que pelo 

nordeste grassaram no período colonial (com seus eternos elogios à pobreza e miséria, 

dos pobres, é claro) é outro fato econômico-cultural extremamente “curioso”. Enquanto a 

ordem religiosa esbanja luxo e explendor em sua “Capela Dourada”, em torno da mesma 

empilham-se mendigos miseráveis a esmolar a caridade pública, recusando-se 

“orgulhosamente” de não ter ou procurar outra forma de sobrevivência; o lema destes 

indivíduos enganados pela Igreja é: “Não roubo, nem mato, apenas peço!” o que as 

crianças pedintes incluem, numa cantarola por toda a cidade, “também não cheiro cola”. 

A cola de sapateiro (entorpecente) é vendida indiscriminadamente na cidade do Recife, o 
                                            
35 Fonte: Diário de Pernambuco, 04/02/98. 
36 Segundo dados da Sudene de 1996, o chamado terciário (serviços e comércio) emprega 68, 3% da 
População Ativa de Pernambuco, com tendência a aumentar em virtude da falência da agropecuária e 
da indústria. Os números do setor terciário são sempre incompletos, em virtude do mercado de 
trabalho informal (não computado pelas estatísticas). É justamente para este mercado paralelo que se 
dirige grandes contingentes de desempregados e jovens em fase de entrada no mercado de trabalho, 
ocupações como camelô, vendedores, kombeiros são as mais procuradas apesar das constantes 
perseguições das autoridades (polícias, Clube de Diretores Lojistas, DETRAN e políticos).    
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que alivia a fome da infância carente, além de fazer o “favor” de matá-las rapidamente; 

ao que parece, um dos efeitos do referido produto químico é deixar os indivíduos num 

estado de apatia física, que os imobiliza a lutar contra tudo, tornando-os corpos dóceis à 

dominação e dizimação.  

O salário mínimo, que em tese deveria sustentar uma família de 4 (quatro) 

pessoas, de fato não sustenta nem uma, o que deixa o trabalhador numa posição de 

verdadeira escravidão, uma vez que o famigerado salário mal dar para repor as energias 

gastas pelo trabalhador no processo do trabalho de enriquecimento do patrão que lhe 

extraí a mais-valia.37 

 

O salário mínimo decretado em maio de 2003, foi de 240 reais, e deverá vigorar 

até abril de 2004. Descontados 20% ou R$ 48,00 para a Previdência Social (INSS) é com 

este salário que o trabalhador terá que lutar para sobreviver. O custo da cesta básica está 

sujeita as mais variadas oscilações em virtude de sazonalidades, humores do mercado 

financeiro internacional, aumentos de eletricidade, do petróleo, correção de contas do 

governo, crises internacionais, etc., assim seu valor é constantemente corrigido, na grande 

maioria das vezes para cima, reduzindo, assim, a capacidade de compra do trabalhador 

assalariado.  

O pernambucano que ganha um salário mínimo, gasta 62,37% de sua renda 

apenas com sua alimentação. Gastos com transporte, moradia, remédios e vestuário 

fazem com que o valor do salário torne a constituição de uma família praticamente 

impossível; os que se lançam em tal aventura acabam apenas por intensificar e reproduzir 

o ciclo vicioso da pobreza (“reprodução da miséria”), levando-os a engrossar as já 

gritantes estatísticas da “linha da miséria”. 

 

Pelos números do IBGE, na Região Metropolitana do Recife, a população que 

vive na da linha da pobreza chega, assim, a 60,28%.  

 

                                            
37 O conceito de mais-valia foi definido por Marx, como o trabalho excedente que o trabalhador 
produz, mas pelo qual não recebe, indo este parar nas mãos do patrão. O patrão apenas paga, e muito 
mal, pela força de trabalho dispendida pelo trabalhador. No sistema do trabalho assalariado, o 
trabalhador não recebe pela riqueza que produz, ou o justo preço pelo seu trabalho, apenas o salário, 
que o possibilita a reprodução de sua força de trabalho, confira Bottomore, T. Dicionário do 
Pensamento Marxista, Verbete “mais valia”, Jorge Zahar Ed. 1988, RJ.  
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Quanto à classe média (aproximadamente 3% da população), considerada 

“rica”,; sua renda média é de R$ 1.853,00, ainda assim 37 a 50 vezes maior do que a das 

classes pobres (R$ 50,00), leia-se, miseráveis. 

Os ricos de fato, que detém o grosso da riqueza, administram e exploram a 

pobreza; estes são muito poucos e acumulam milhões em suas mãos. Quando não 

transferem a riqueza para o sistema financeiro internacional como aplicações e 

especulações, se recusam terminantemente (numa herança colonial) a aplicar no 

desenvolvimento e florescimento do mercado interno, considerado sempre como de baixo 

retorno: estes “Ricos” também reproduzem, ao seu modo, o círculo vicioso da miséria. 

Como no Brasil as grandes fortunas não são taxadas pelo imposto, o ricos, que também 

fazem as leis, espertamente mantêm-se numa zona nebulosa, onde se escondem do 

restante miserável da população, criando um verdadeiro abismo social entre pobres e 

ricos.  

 

A distância entre os mais ricos e os mais pobres acaba por revelar um dos piores 

países do mundo, onde o Brasil ocupa a 3a posição em pior distribuição de renda.  
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5 – CIVILIZAÇÃO E BARBÁRIE, LUXO E POBREZA – UMA ESTÉTICA 

ANTINÔMICA 

 

“A barbárie ressurge, mas engendrada no próprio 

seio da civilização, como se lhe pertencesse. De 

onde barbárie leprosa, barbárie enquanto lepra da 

civilização”. 

“O capricho e o humor determinam a produção (...) 

esbanjamento e poupança, luxo e abstinência, 

riqueza e pobreza são iguais”. 

K. Marx, 1844. 

 

“Assim é o Brasil. Assim se explica porque, apesar 

de todos os nossos surpreendentes sucessos no 

campo do progresso econômico, de nossa indústria 

pesada, de nossa indústria de automóveis, de 

Brasília e de outras metas surpreendentemente 

alcançadas, ainda somos um país de fome, ainda 

somos uma das grandes áreas da geografia 

universal da fome”. 

Josué de Castro, 1946. 

  

  Sem nos esquecer que a Grécia clássica era imperialista, patriarcal e escravocrata, seu 

ideal de beleza, a famosa serenidade grega, assentava-se, segundo Aristóteles, na idéia do 

justo, da harmonia e proporção.  

 

“O belo, num vivente ou num objeto composto de 

partes, deve não só apresentar ordem em suas 

partes como também comportar certas dimensões. 

Com efeito, o belo tem por condições uma certa 

grandeza e a ordem”.38 

 

                                            
38 Poética. pág. 247. 
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Já na sua Ética a Nicômaco, Aristóteles afirma que “a virtude é uma mediania”, uma 

espécie de justa troca.  

 

“Por exemplo, nas compras e vendas e em todas as 

outras  transações em que a lei dá liberdade aos 

indivíduos para estabelecerem suas próprias 

condições; quando, todavia, não recebem mais nem 

menos, mas exatamente o que lhes pertence, dizem 

que têm o que é seu e que nem ganharam nem 

perderam. Logo, o justo é intermediário entre uma 

espécie de ganho e uma espécie de perda (...)”39  

 

Habermas, analisando as sociedades do bem-estar-social e a estrutura do capitalismo aí 

efetivado40, constata que, ainda que estas sociedades propalem a igualdade nas trocas de 

mercadorias, inclusive da força de trabalho, na prática tal acordo fracassa totalmente. O 

Estado, com sua função de manter o bem-estar-social então lança mão da propaganda como 

forma de dissimular as relações de desigualdade que permeiam o contrato social nas relações 

de trabalho. O capitalismo regulado pelo Estado, que, em tese, deveria regular o conflito das 

trocas desiguais entre as classes, acaba por mascarar o confronto de tal modo que aquele 

conflito, que permanece latente, tende, com uma probabilidade relativamente maior explodir 

violentamente. A sociedade caminha então para uma relação institucionalizada de violência, 

de exploração econômica e de opressão política. A função do Estado de salvaguardar o direito, 

a justiça e a liberdade, torna-se, por fim, meramente retórica e ideológica, distante, portanto, 

de uma prática real, é o que de fato pode ser observado com grandíssima evidência nas 

sociedades da exclusão, como no caso de Pernambuco.  

 

A impossibilidade do estabelecimento da justa troca, ou mesmo de assegurar o direito 

das massas trabalhadoras à mera existência tem levado ao fenômeno que Benjamin, classifica 

como Estética do Fascismo. “Em vez de canalizar os rios, ela conduz a onda humana ao leito 

de suas fossas; em vez de usar seus aviões para semear a terra, ela espalha suas bombas 

incendiárias sobre as cidades (...)”41. A humanidade faz de si mesma o seu próprio espetáculo; 

                                            
39 Ética à Nicômaco, pág. 127.  
40 Técnica e ciência enquanto “ideologia”. 
41 A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. pág. 28. 
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“tornou-se suficientemente estranha a si mesma, a fim de conseguir viver sua própria 

destruição, como um gozo estético de primeira ordem”.42 

 

Partindo da constatação da impossibilidade de se efetivar a troca justa e do conseqüente 

conflito social que a mesma vem gerando, a estética que aqui se estuda diz respeito às ações 

elementares desenvolvidas pelos grupos marginais urbanos, sintetizando na tríade, bandido-

urbano, trabalhador-autônomo-pobre, evangélico-fanático, na sua busca de soluções para o 

problema da sobrevivência, ou de como manter-se vivo. Agnes Heller43, afirma que a 

educação tem por papel a transmissão de experiências, que ao fim devem apontar para a idéia 

simples e ao mesmo tempo complexa de como viver, ou como manter-se vivo. Portanto, a 

primeira questão posta diz respeito à manutenção da vida, e a Segunda, qual a melhor maneira 

de fazê-lo. 

 

Para Heller, então, a tarefa  humana resume-se a esta capacidade criadora e adaptativa 

de lutar durante toda a vida, dia após dia, contra a “dureza do mundo”; deve assim o homem 

(indivíduo e sociedade) adquirir regras básicas, sistemas de usos, costumes, etc., que 

propiciem manter-se. Todos precisam trabalhar, comer, dormir, enfim, reproduzir-se, mas, 

para além destes fatos fundamentais, que mais nos aproximam da natureza animal, é preciso 

reconhecer que estes atos se fazem historicamente e socialmente, através de modos ou 

maneiras, ou seja, através da divisão social e técnicas de trabalho, inclusive através de classes 

sociais antagônicas, este é o mecanismo clássico da emergência da cultura.  

 

Todo homem ao nascer defronta-se com um mundo já existente, independente dele. Este 

mundo a ele se apresenta como constituído, nele o homem deve dar provas de sua capacidade 

vital, ou de conservação na natureza. Mas este mundo não é um mundo qualquer, abstrato ou 

pronto, mas sim um mundo por fazer, com condições sociais concretas, constituído por 

instituições concretas e muitas vezes em conflito.  

A vida do homem inicia-se por uma forma mais imediata de ser, caracterizada como 

“vida cotidiana”; ainda que situado em contextos políticos e econômicos mais amplos, muitas 

vezes completamente invisíveis, a vida do homem comum esta submersa no dia a dia 

corriqueiro, na vida da luta pela sobrevivência; tais ações, segundo Marx são “uma condição 

                                            
42 Ibdem. pág. 28. 
43 Sociologia da vida cotidiana. 
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fundamental de toda história, que ainda hoje, tal como há milhares de anos tem de ser 

realizado dia a dia, hora a hora, para ao menos manter os homens vivos”.44 

 

O conceito central que rege a Estética do Mangue diz respeito à manutenção da vida, 

portanto, pressupõe a existência de homens, necessidades humanas e do trabalho como o meio 

a partir do qual se atinge a supressão de suas carências. A alimentação, fruto do trabalho, 

produz o abrandamento da dor e da barbárie; uma vez satisfeito em suas necessidades básicas, 

o homem sente-se como que liberto, possuindo um tempo livre a partir do qual elaborará 

intelectualmente suas experiências, aperfeiçoando seu bem estar ou metabolismo com a 

natureza, enquanto arte, filosofia e beleza; vida, trabalho e arte se confundem na dialética 

entre necessidade e satisfação, produção e consumo. A manutenção da vida passa 

necessariamente pelo trabalho e o trabalho é a produção da arte; o conceito de liberdade têm aí 

também sua gênese, segundo Lukács45, “A liberdade, bem como sua possibilidade, não é algo 

dado por natureza, não é um dom do “alto” e nem sequer uma parte integrante – de origem 

misteriosa – do ser humano. É o produto da própria atividade humana, que decerto sempre 

atinge concretamente alguma coisa diferente daquilo que se propusera, mas que nas suas 

conseqüências ditala – objetivamente e de modo contínuo – o espaço no qual a liberdade se 

torna possível; e tal dilatação ocorre, precisamente, de modo direto, no processo de 

desenvolvimento econômico, no qual, por um lado, acresce-se o número, o alcance, etc.., das 

decisões humanas entre alternativas, e por outro, eleva-se ao mesmo tempo a capacidade dos 

homens, na medida em que se elevam as tarefas a eles colocadas por sua própria atividade”. 

 

Só através do trabalho os homens podem se libertar das amarras das necessidades 

naturais e instaurar o reino da liberdade, da cultura ou civilização. Canibalismo, escravismo, 

trabalho servil, trabalho assalariado tem sido as formas do desenvolvimento que a cultura 

humana tem dado ao seu processo histórico em direção à liberdade. A barbárie é justamente o 

impedimento deste movimento ascencional, no qual os indivíduos tem negado seu direito à 

liberdade de trabalhar e a fruir dos seus resultados numa troca justa.  

 

Deixando-se de lado toda a mistificação a cerca do que seja arte, todo trabalho, em si, já 

é uma atividade artística – em sua ação laborativa o homem produz arte e toda esta ação é 

                                            
44 Marx, K.; Engels, F. – A ideologia Alemã, 1845, Ed. Moraes, SP, 1984. p. 31. 
45 Lukács, G. As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem, 1968, Livraria. Ed. 
Ciências Humanas, SP, 1978, p. 15. 
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também estética porque sensível. Exteriorizando novos produtos – inexistentes na natureza – o 

homem produz a cultura. O conceito de cultura vem do latim colere, que em seu sentido 

original estava ligado às atividades agrícolas, ao cultivo; Marx46, já havia notado que ao 

trabalhar o homem produz a si mesmo como ser humano, “toda a assim chamada história 

universal nada mais é do que a produção do homem pelo trabalho humano”. A cultura surge 

assim dialeticamente, à natureza e à barbárie, como o próprio processo de humanização da 

natureza, e naturalização do homem.  

 

Para Benjamin47, “sempre foi uma das tarefas essenciais da arte a de suscitar 

determinada indagação num tempo ainda não maduro para que se recebesse plena resposta. A 

história de cada forma de arte comporta épocas críticas, onde ela tende a produzir efeitos que 

só podem ser livremente obtidos em decorrência de modificação do nível técnico, quer dizer, 

mediante uma nova forma de arte. Daí porque as extravagâncias e exageros que manifestam 

nos períodos de suposta decadência nascem, na verdade, daquilo que constitui no âmago da 

arte, o mais rico centro de forças. Completando Benjamin afirma: “A massa é a matriz de onde 

emana, no momento atual, todo um conjunto de atitudes novas com relação à arte”.48   

         

Dentro do contexto desfavorável de sua gênese, a estética do Mangue aparece assim 

como uma contrafação aos status que a excluí. Nascida no seio da cultura popular, invadida 

pela cultura de massa, sem jamais ter acesso à cultura erudita, a cultura mangue seria um 

fenômeno novo com “aura” própria, no universo da cultura brasileira.  

 

Segundo Benjamin, a aura seria algo como “a única aparição de uma realidade 

longínqua, por mais próxima que esteja”, algo assim próximo à idéia do sagrado, excetuando-

se desta idéia as funções ritualísticas e mistificadoras que a magia e a religião lhe empresta. 

No fundo, a idéia da beleza, da aura e do sagrado, apontariam, segundo Benjamin, ao puro e 

velho “valor utilitário”. A obra de arte, seu valor, se realiza apenas porque ela contribui, pura e 

simplesmente para facilitar, a existência humana na natureza, como uma memória, uma 

lembrança de uma experiência, favorável ou não, que deve ser rememorada. A aura seria 

                                            
46 Marx, K. Manuscritos Econômicos-filosóficos, Col. Os Pensadores, Abril Cultural, SP, 1978. 
p.15.  
47 Benjamin, W - A obra de Arte na Época de Suas Técnicas de Reprodução. (1936), in Col. Os 
Pensadores, Abril Cultural, SP, 1983. p. 23,24.  
48 Ibdem, Benjamin, W-. p. 25, 26. 
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assim a memória da vida; a crise pela qual passa a humanidade, detectada principalmente nos 

movimentos de massa, evidencia a “decadência atual da aura”. 

 

A partir de tais constatações, acreditamos estarmos suficientemente justificados em ir 

buscar junto às massas urbanas os elementos mais críticos para a concreção e compreensão 

desta nova estética. O tríptico ideal Bandido-Trabalhador-Evangélico forneceriam assim a 

chave para a compreensão da complexidade do momento político, econômico e estético pelo 

qual passa atualmente a cultura pernambucana.  
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Anti-Postal: Carroças, carros e edifícios empilhados no centro do Recife – uma  

verdadeira cacofonia visual e urbana. 
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Com relação à composição do imaginário estético deste grupo social, ele vai das 

raízes mais profundas da cultura popular (formas de trabalho agro-pastoril, religiosidade 

arcaíca, reminiscências, festas populares, ethos interiorano), às águas turvas da cultura de 

massas ou indústria cultural49; participa dos medos, desejos e anseios que a vida numa capital 

pode oferecer, através de seus mecanismos de comunicação (televisão, rádio, jornal) e dos 

problemas característicos da “vida cotidiana” em uma sociedade complexa. 

 

A cultura mangue, que aqui procuramos explicitar50, não chega a constituir-se como 

uma cultura, no sentido mais estrito do termo, ou seja como hábitos e costumes formalmente 

estabelecidos, cristalizados em associações, grêmios ou clubes. Por seu próprio “modus 

vivendi e faciendi”, a cultura e estética Mangue é espontânea, estando atrelada ao sujeito na 

imediaticidade factual de sua luta pela sobrevivência. Trata-se de uma cultura do Brutal, do 

cotidiano selvagem, onde uma complexa síntese de informações vai se processando à revelia, 

inclusive dos sujeitos da história. Pagodes, forró, rock, religiosidade, futebol, polícia, crime, 

drogas, prostituição e trabalho duro fazem parte deste amalgama de identidade e 

estranhamento.  

 

Segundo Benjamin51, “A proletarização crescente do homem contemporâneo e a 

importância cada vez maior das massas constituem dois aspectos do mesmo processo 

histórico. O fascismo queria organizar as massas, sem mecher  no regime da propriedade, o 

qual, todavia, elas tendem a rejeitar. Ele pensava solucionar o problema, permitindo às 

massas, não certamente fazer valer seus direitos, mas exprimi-los. As massas têm o direito de 

exigir uma transformação do regime da propriedade”. O resultado desta dialética é a 

emergência de uma estética da violência, fruto do conflito entre os interesses sempre 
                                            
49 O termo “indústria cultural” foi primeiramente empregado por Adorno e Horkheimer em 1947, 
quando da publicação da obra “Dialética do Iluminismo”. Segundo Paulo Eduardo Arantes, em 
“Adorno, Vida e Obra”, 1996 – “Os defensores da expressão “cultura de massa”querem dar a 
entender que se trata de algo como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas. Para 
Adorno, que diverge frontalmente dessa interpretação, a indústria cultural, ao aspirar à integração 
vertical de seus consumidores, não apenas adapta seus produtos ao consumo das massas, mas, em 
larga medida, determina o próprio consumo. Interessada nos homens apenas enquanto consumidores 
ou empregados, a indústria cultural reduz a humanidade, em seu conjunto, assim como cada um de 
seus elementos, às condições que representam seus interesses. A indústria cultural traz em seu bojo 
todos os elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico, 
qual seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo o sistema. Aliada à 
ideologia capitalista, e sua cúmplice, a indústria cultural contribui eficazmente para falsificar as 
relações entre os homens, bem como dos homens como a natureza”. – Adorno, T.W. Textos 
Escolhidos, Consultoria de Paulo Eduardo Arantes, Ed. Nova Cultural, SP, 1996. pp. 7,8.  
50 Como já dissemos, dentro do universo da cultura mangue, a faixa que estudamos diz respeito aos 
movimentos de sobrevivência cotidiana, urbanos e de massa.  
51 Benjamin, W., A Obra de Arte na Época de suas Técnicas de Reprodução, p. 27. 
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crescentes de acumulação fascistas e a necessidade das classes populares de manterem-se, 

pelo menos, vivas.  

 

A pós-modernidade pernambucana, ou sua cultura mangue, é justamente o fruto 

antinômico deste conflito; segundo Josué de Castro52, “não são os obstáculos naturais – nem 

o solo, nem o clima – que tornam esta tarefa difícil, com tampouco são os fatores de natureza 

geográfica que produzem geralmente as fomes. Em regra geral, são fatores sociais, 

conseqüência de estruturas econômicas defeituosas”. A estrutura agrária feudal e o 

capitalismo imprensam e esmagam a sociedade dos mangues que “escorre como uma lama 

social na Cuba dos alagados do Recife”.53   

 

“Decorridos vinte e sete anos, nós, futuristas, erguemo-nos contra a idéia de que a 

guerra seria antiestética... Daí porque... afirmamos isto: a guerra é bela porque, graças às 

máscaras contra gás, ao microfone terrífico, aos lança-chamas e aos pequenos carros de 

assalto, ela funda a soberania do homem sobre a máquina subjugada. A guerra é bela 

porque ela concretiza, pela primeira vez, o sonho de um homem de corpo metálico. A guerra 

é bela porque ela enriquece um prado com flores de orquídeas flamejantes, que são as 

metralhadoras. A guerra é bela porque ela congrega, a fim de fazer disso uma sinfonia, as 

fuzilarias, os canhoneios, o cessar de fogo, os perfumes e os odores de decomposição. A 

guerra é bela porque ela cria novas arquiteturas, como aquelas dos grandes carros, das 

esquadrilhas aéreas de forma geométrica, das espirais de fumo subindo das cidades 

incendiadas e ainda muitas outras... Escritores artistas futuristas... lembrai-vos desses 

princípios fundamentais de uma estética de guerra, a fim de que seja esclarecido... o vosso 

combate por uma nova poesia e uma nova escultura!”. (Marinetti, Manifesto futurista, 

1909).54 

 

O novo futurismo, ou pós-modernidade, em que pesem os avanços da tecnologia, no 

fundo mascaram o processo da violência, que se realiza nos atos de extermínio contínuo de 

excedentes humanos. A estética da fome e a cultura mangue se apresentam, então, como uma 

reação violenta aos avanços do novo fascismo contemporâneo.  

 

                                            
52 Castro, J. Fome como Força Social: Fome e Paz. pág. 58, in Fome um tema proibido.       
53 Ibdem. pág. 21. 
54 Ibdem, Benjamin, W. pp. 27, 28. 
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6 – A ESTÉTICA DO MANGUE – APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 

 

A partir do conceito de sensibilidade, enquanto determinação central da totalidade 

das ações humanas na natureza, busca-se aqui a concreção de uma possível estética no âmbito 

da cultura pernambucana como processo de construção da auto-imagem do homem nordestino 

na história.  

 

Visa também a presente monografia realizar um estudo plástico através do qual se 

buscará explicitar e formalizar a estética do mangue ou da fome. 

 

A técnica escolhida foi a da fotografia e os procedimentos de criação envolvidos 

dizem respeito à colagem, com adições, retiradas, transformações, acumulações, repetições, 

amplificações, desvios e superposição de imagens com vista a se atingir o objetivo pretendido, 

que será melhor apresentado no capítulo 8 desta dissertação.  

 

6.1. O Problema da Imagem na História-antecendentes 

 

“A forma plástica não é reflexo das aparências, 

nasce no nível dos problemas”. 

P. Francastel 

 

Para Adorno, a obra de arte constitui-se socialmente, o que revela, assim, em sua 

forma, antinomias e antagonismos próprios de sua época.  

 

Além de espelho epocal, a obra de arte apresenta uma dupla dimensão constituitiva: a 

dimensão da imagem enquanto pura aparência55, e da sua essência. 

 

A obra de arte enquanto mera imagem do mundo, muitas vezes, apresenta-se como 

um fetiche, pois não revela imediatamente as reais condições de sua produção; ou seja,  

                                            
55 Da aparência fazem parte elementos constitutivos mais simples tais como: Material, Técnica e 
Estilo. 
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determinações essenciais, tais como: circunstâncias históricas, políticas, sociais, culturais, 

subjetivas e epistemológicas56. 

A leitura do objeto de arte apresenta-se, assim, para além de sua mera materialidade 

fenomênica, como um verdadeiro enigma a ser decifrado57. 

 

6.2 – A Imagem Mítica Clássica  

 

“Então, no princípio era o Caos; depois a Terra  

de largos flancos, base segura oferecida para 

sempre a todos os seres vivos, e Eros, o mais 

belo dentre os deuses imortais, aquele que 

desequilibra os membros e subjuga, no peito 

de todos os deuses e de todos os homens,  

o coração e a sábia vontade”.  

Hesíodo, Teogonia. 

 

A cultura ocidental, que teve seu berço na Grécia, entreposto entre o oriente e o 

ocidente, produziu a mitologia como uma forma épica, mágica e religiosa de explicação da 

realidade. Segundo esta explicação anímica, o universo, ou a realidade, seria fruto de forças 

antagônicas, naturais e antropomórficas, que por sua luta, gerariam o que se estende por real. 

O finalismo grego via o mundo como a passagem de momentos inferiores a momentos 

superiores, como da passagem do caos ao Logos. Hesíodo (século VIII a.C.) em sua 

Teogonia58 descreve o processo no qual natureza (physis), memória (mnemosine) e trabalho 

(poiesis) se unem para propiciar esta passagem. Segundo relata o mito, no início era o Caos.59 

Caos deu origem à Gaia (Mãe terra); depois veio a noite (Érebo, morada dos sonhos). A noite 

engendrou o Éter (luz que ilumina os deuses). Gaia criou sozinha Urano (o céu estrelado, seu 

filho). 

                                            
56 A propósito desta metodologia de leitura dos objetos de arte, confira Marx, “o caráter fetichista da 
mercadoria e seu segredo”, in o Capital, vol. 01. pp. 70, 78. 
57 Uma aproximação ao problema da hermenêutica da obra de arte pode ser encontrado em Wolf, J. 
“A produção social da arte”, RJ, Zahar, 1982.   
58 Hesíodo, Teogonia, Ed. Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 1996. 
59 Caos ou propriamente “abismo bocejante”, em grego, diz respeito ao estado de completa desordem 
anterior à formação do mundo e apartir do qual se inicia sua ordenação, segundo os estudiosos da 
mitologia clássica. Para Hesíodo, no início era o Caos e posteriormente a ordem, ou medida, se 
impõe; como o Caos é considerado uma entidade primordial, este, de fato, jamais é completamente 
expulso do desenvolvimento do mundo, confira coleção Mitologia, Divindades Primordiais, Abril 
Cultural, 1973, SP.  
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Por este tempo rondava o Caos o poderoso Eros (amor universal e força 

fecundadora); levada por Eros, Gaia uniu-se o Urano, seu filho e apaixonado amante, gerando 

uma raça violenta, os Titãs e Titânias, entre os quais Mnemosine (a memória universal e 

Cronos (o tempo insaciável, que a tudo devora sem piedade). Só Mnemosine contesta cronos, 

mas este a todos vence.  

 

Gaia sofre com a fecundidade contínua de Urano e pede a Cronos que mate seu pai. 

Cronos destrona Urano e se casa com Réia, mas continua a devorar tudo, inclusive seus filhos, 

o único que se salva é Zeus, que destronará Cronos (a natureza bruta e indomável) iniciando 

uma nova ordem de deuses Olímpicos.  

 

A vitória de Zeus é comemorada com a necessidade que se registre na memória do 

mundo seu colossal trabalho. Zeus se une a titânia Mnemosine gerando nove filhas as musas, 

que terão no museu seu templo. A memória é assim encarregada de registrar através da 

mímesis (ou cópia) os fatos ocorridos. As musas, através da música, serão os veículos e 

modelos de reprodução das informações a cerca do realizado para impor a ordem ao mundo; 

assim, cada musa presidirá uma atividade humana (poiesis) como forma de relembrar que só o 

trabalho pode nos livrar dos infortúnios e instaurar o reino da felicidade.    

 

Aristóteles combateu essa noção (Fis., IV, 208, b31 Segs.) porque admitia a 

eternidade do mundo. Do Caos serviu-se Kant para indicar o estado original da matéria de que 

se originaram depois os mundos (Allgemeine Naturgeschichte oder Theorie des Himmels, 

1755, Pref.). 

 

Em 1993, Edward N. Lorenz, professor emérito de meterologia do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, retoma o conceito do “caos” como associado a fenômenos 

caóticos tais como a dependência sensível, a bifurcação, os atratores estranhos e os fractais; 

mostrando que estes sistemas descritos hoje como caóticos podem possibilitar a produção de 

prognósticos práticos.  

 

Tal observação nos ajuda não só a fazer descobertas originais nestes campos, mas 

também nos dá a perspectiva exata para torná-las inteligíveis60.  

                                            
60 Lorenz, A Essência do Caos, Unb. 1996 e Abbagnano, Dicionário de Filosofia, Ed. Mestre Jou, 
1982 (Verbete Caos).    
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O trabalho através das imagens, tem então a função primordial de instaurar, através 

da memória, a ordem da beleza (logos) na natureza. Sendo a cultura arcaíca grega uma cultura 

fundamentalmente oral, a prática e a teoria da linguagem musical, enquanto técnica de 

produção de imagem do mundo, influenciará profundamente sua constituição. 

 

Marx61, analisando a cultura grega, concluiu que “A arte grega supõe a mitologia 

grega, isto é, a elaboração artística mas inconsciente da natureza e das próprias formas sociais 

pela imaginação popular”. Ainda, segundo Marx, estas formulações ideais ou imaginárias 

estariam indissoluvelmente ligadas ao fato das condições sociais estarem insuficientemente 

maduras no período que esta explicação de mundo nasceu; concluindo, afirma, que estas 

imagens tendem sempre a desaparecer em virtude dos desenvolvimentos humanos. “Quem é 

vulcano ao lado de Roberts & Cia., Júpiter em comparação com o para-raio e Hermes face ao 

“Crédit Mobilier?” Toda mitologia supera, governa e modela as forças da natureza na 

imaginação pela imaginação, portanto, desaparece quando estas forças são dominadas 

efetivamente”. 

 

Segundo Lukács62, a produção da imagem do mundo estaria associado ao fato 

econômico fundamental de ser esta imagem uma resposta ao desafio da manutenção da vida, 

por isso, o “desenvolvimento destrói continuamente os resultados primitivos que, embora 

belos, são economicamente limitados”. 

 

Para Aristóteles (final do período clássico grego) a realidade, ou a imagem que dela 

fazemos, é a produção do real a partir do real, como “Adaequatio” do pensamento aos objetos. 

Para este pensador a produção da imagem do mundo passa pelos sentidos, as sensações geram 

a memória – “as recordações repetidas da mesma coisa produzem o efeito duma única 

experiência”63, a experiência cria a arte e a arte cria a ciência como conhecimento universal. 

Ainda segundo Aristóteles, conhecer é conhecer pelas causas; as causas explicariam a 

existência dos seres. As quatro causas fundamentais dos seres seriam: 

Causa Material, aquilo de que uma coisa é feita, por 

exemplo, o mármore de uma estátua;  
                                            
61 Marx, K. Para a Crítica da Economia Política, in Col. Os Pensadores, Abril Cultural, SP, 1978. pp. 
124,125.   
62 As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem, Op. Cit. p. 13. 
63  Metafísica, op. cit. p. 12.  
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causa formal, seria a forma que se pretende dar ao material, por exemplo, 

a forma de um cavalo;  

causa eficiente, seria o agente que pensa e produz a estátua;  

causa final, o que se pretende ao fim atingir, ou a formação da imagem 

final – a estátua de um cavalo. 

 
A metáfora que preside este esquema funcional é a do artista ou daquele que faz, 

como o escultor que modela a estátua de mármore. A ação humana teria, assim, um telos, ou 

fim que a justificaria, “ninguém empreenderia alguma coisa se não devesse chegar a um 

termo, nem haveria inteligência em tais ações. É sempre, com efeito, em vista de alguma coisa 

que opera o homem racional”.64 

 

Concluindo, o finalismo aristotélico aponta que o fim do Estado ou do indivíduo é 

sempre o bem humano ou a felicidade, identificada com o “bem viver e o bem agir como o ser 

feliz”65. 

 

6.3 – A Imagem como Produto do Trabalho Genérico 

 

A realidade é pois um construto, síntese da matéria encontrada no mundo e da 

capacidade humana de moldar os materiais; a realidade não é, pois, um dado pronto e acabado, 

mas o fruto, segundo Hegel, de todo o trabalho humano – “as artes da vida externa, o 

complexo de meios, de habilidades, de instituições e de hábitos no convívio social e na vida 

política são o resultado da meditação e da invenção, das privações, ou de acidentes da sorte, da 

necessidade e da perícia, do querer e do poder da história na sua evolução até o presente 

atual”.66  

 

Completando Hegel afirma, “É esta, precisamente, a posição e a função da nova 

idade, como aliás de todas as idades: 

 

compreender a ciência existente,  

modelar por ela a nossa inteligência;  
                                            
64 Metafísica. p. 42. 
65 Ética à Nicômaco. Col. Os Pensadores, Abril Cultural. p. 51. 
66 Hegel, W. G. Introdução à História da Filosofia. Col. Os Pensadores, Abril Cultural, SP, 1980. p. 
321. 
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e desse modo desenvolvê-la,  

elevá-la a um grau superior”.67  

 

A produção do mundo enquanto imagem e técnica é representada pela palavra teoria, 

que segundo Habermas68, estaria vinculada à contemplação do Kósmos, ao todo; “na medida 

em que o filósofo contempla a ordem imutável, realiza-se um processo de adequação a si 

próprio do processo cósmico, recriando-o em si”. A theoría penetraria assim a praxis, retirando 

desta a dúvida e a incerteza das opiniões (doxa) e instauraria uma ação ética (éthos) à conduta 

humana. A produção da imagem do mundo ou “weltanschaung” pressuporia um 

“weltenentwurf” ou projeto de mundo, através dos quais os homens se auto-construiriam.  

 

Segundo Hegel69, o fim último da arte é o de “revelar a verdade, o de representar, de 

modo concreto e figurado, aquilo que agita a alma humana”, o que a aproximaria da filosofia, 

ciência e religião, enquanto saber superior. Para W. Benjamim, a pintura da Renascença 

fornece-nos uma analogia bem instrutiva – “Nela também encontramos uma arte, cujo 

desenvolvimento e importância incomparáveis baseiam-se, em grande parte, sobre o fato de 

que ela integra um grande número de ciências novas, ou , no mínimo, novos dados extraídos 

dessas ciências. Reivindica a anatomia e a perspectiva, as matemáticas, a meterologia e a 

teoria das cores. Como Valéry fez observar, nada está mais distante de nós do que essa 

surpreendente  pretensão de um Leonardo, que via na pintura a meta suprema e a mais elevada 

demonstração de saber, pois estava convencido de que ela requeria a ciência universal e ele 

próprio não recuava diante de uma análise teórica, cuja precisão e profundidade desconcertam-

nos hoje em dia”70. 

 

6.4 – Imagem enquanto Projeto de Mundo 

 

Sartre71 analisando a questão da imagem reconhece que a imagem é consciência de 

alguma coisa, completando afirma que “a imagem é uma coisa corporal, é o produto da ação 

dos corpos exteriores sobre o nosso próprio corpo (...) ela é um objeto, tanto quanto o são os 

objetos exteriores”. Segundo Sartre, o estofo da imaginação humana é o mundo da natureza e 
                                            
67 Ibdem. p. 322. 
68 Habermas, J. Conhecimento e Interesse. Col. Os Pensadores, Abril Cultural, SP, 1983, p. 301.  
69 Hegel, F. W. G. Estética, Col. Os Pensadores, Abril Cultural, SP, 1980. p. 99. 
70 Benjamin, W. A Obra de Arte. Op. Cit. p. 22. 
 
71 SARTRE, J.P. A imaginação, Col. Os Pensadores, Abril Cultural, SP, 1978. p. 39. 
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dos homens; o homem “existe, se descobre, surge no mundo”. O homem primeiramente não é 

nada; “só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer, (...) o homem será antes de 

mais o que tiver projetado ser”.72   

 

Segundo a perspectiva sartreana, escolher a si é escolher a todos os homens, pois para 

o homem é impossível manter-se fechado no egoísmo de sua subjetividade individual. Sendo a 

essência humana justamente o participar no gênero humano, isto implica que a sua 

sociabilidade é intrínseca, “com efeito, não há dos nossos atos um sequer que, ao criar o 

homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos 

que deve ser – Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, 

porque ela envolve toda a humanidade”.73 

 

O homem é assim um projeto, um construir-se, uma imagem que se auto constituí, 

tendo em vista o bem individual e coletivo.  

 

6.5 – Auto Construção da Imagem Humana na Natureza 

 

Os homens, na busca da satisfação de suas necessidades, das quais a auto-

conservação é a mais forte, estão sempre construindo imagens de si e do mundo. Tal 

metabolismo forma o campo da cultura histórica. Assim, cada período produz de si uma auto 

imagem, uma ideologia operacional, a partir da qual interage com o meio.  

 

O processo produtivo é a determinação fundamental da construção da auto imagem, 

daí temos contemporaneamente imagens industriais e pós-industriais, como formas 

encontradas para os problemas da auto-conservação. 

 

6.6 – A Relação entre Imagem Artística, Técnica e Ciência 

 

A produção de imagens é, pois, constituído por um longo processo de adaptações do 

homem à natureza circundante. Para Bielinski74. “A arte é a intuição imediata da verdade, ou 

um pensar por imagens”; estas históricas sofrem e influenciam todo o universo do 
                                            
72 O Existencialismo é um Humanismo, in Col. Os Pensadores. p. 06  
73 Op. cit. 17. 
 
74 Lukács 16, Introdução a uma Estética Marxista, Civilização Brasileira, RJ, 1978. p. 225. 
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desenvolvimento pelo qual passa a sociedade. Para Lukács75, “inumeráveis fatos da história da 

arte demonstram, aliás, que o desenvolvimento das ciências exerceu um forte influência sobre 

a técnica artística. (Basta recordar a descoberta da perspectiva na pintura do Renascimento, o 

papel que aí desempenhou Leonardo da Vinci). E por outro lado, também a ciência não se 

mantém indiferente em face das inovações e progressos da técnica artística”. A produção de 

imagens está, assim, intimamente ligada aos desenvolvimentos do trabalho, da técnica e da 

ciência. 

 

É curioso notar as diversas formas (modos) que os homens tem construído de 

representar o mundo e a si mesmos. Na Grécia antiga predominou a oratória, a escultura, 

arquitetura e os textos. No Renascimento, graças aos desenvolvimento da técnica, o grande 

descobrimento foi o nascimento da imprensa e a pintura a óleo. A modernidade superou 

tecnicamente a pintura e a imprensa com a descoberta da fotografia e do cinema, que por seu 

turno foram superados pela informática. Ou seja, em cada período histórico são criados novos 

meios de comunicação e há sempre a predominância de um como a linguagem mais universal 

que, em tese, deveria ser mais eficiente, barata e acessível a todos (tese da democratização da 

informação). Naturalmente, como acentuou Habermas76, este processo não é neutro, nem 

ingênuo, ao contrário, carregado de interesses e intencionalidades as mais obscuras possíveis, 

“sob cujos raios gélidos amadurecem a semente da nova barbárie”.77 

Segundo Habermas, citando Marcuse78, “um computador eletrônico pode servir 

igualmente a uma administração capitalista ou a uma socialista; um ciclotron pode ser um 

instrumento tão eficiente para um partido belicista como para um partido pacifista”. 

 

Os avanços tecnológicos acabam por tornar-se agentes de uma “violência opaca e de 

um ofuscamento que joga apenas com a ilusão de satisfação dos interesses” das massas, 

alienando-as do jogo político e reintroduzindo-as na reprodução do sistema que as reifica. 

 

 

 

 
                                            
75 Ibdem, p. 188. 
76 Técnica e Ciência enquanto Ideologia, in Col. Os Pensadores, Abril Cultural, SP, 1983.  
77 Adorno e Horkheimer – O Conceito de Iluminismo. Op. Cit. p. 50.  
    
78 Técnica e Ciência enquanto Ideologia, in Col. Os Pensadores, Op. Cit. p. 319.    
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O Retorno do Mito na Modernidade Tardia ou Pós-Modernidade  
 

Em “A dialética do esclarecimento” de Adorno e Horkheimer (1969)79, os referidos 

autores analisando a produção de imagens e mesmo da sociabilidade burguesa, industrial e 

ocidental reconhecem num tom bastante pessimista o retorno da imagem mítica, na forma de 

sua reapresentação como imagem “reificada”, ou seja, a transformação da cultura, dos bens 

culturais, das relações entre os homens e destes com a natureza como meras “coisas”; coisas 

estas com o fim último de mascarar, como “ideologia”, um possível melhor sentido do 

propriamente humano – num texto bastante obscuro, os referidos autores vão mostrando o 

processo de reintrodução da imagem mítica na dimensão lógica do desenvolvimento humano, 

enquanto “indústria cultural” capitalista, conforme declarações a seguir: 

 

“Desde sempre o iluminismo, no sentindo mais abrangente de um pensar que faz 

progressos, perseguiu o objetivo de livrar os homens do medo e de fazer deles senhores. Mas, 

completamente iluminada, a terra resplandece sob o signo do infortúnio triunfal”80. 

 

Se para o mundo mítico, a imagem sempre repousara sobre a projeção do subjetivo 

sobre a natureza, na modernidade tardia estes mitos vão ser resgatados através das próprias 

estruturas societárias que mascaram e pervertem todas as relações; tal fenômeno totalitário 

será classificado como a “Sociedade Totalmente Administrada”. 

 

“Como signo, a palavra entra na ciência; como som, como imagem; como palavra 

propriamente dita, ela é distribuída pelas diferentes artes, sem jamais possa ser restabelecida 

pela soma dessas últimas, pela sinestesia ou pela “arte global”. Como signo, a linguagem 

deve resignar-se a ser um cálculo, para conhecer a natureza, precisa renunciar à pretensão 

de lhe ser semelhante. Como imagem, ela deve resignar-se a ser reprodução, para ser 

totalmente natureza, tem que renunciar à pretensão de conhecê-la. Com o progredir do 

iluminismo, só as autênticas obras de arte puderam escapar de ser meras imitações daquilo 

que, de qualquer maneira, já é. (...). Mas a arte da reprodutibilidade integral abandonou-se à 

                                            
79 Adorno e Horkheimer, conceito de iluminismo, in Col. Os Pensadores, Theodor W. Adorno, Nova 
Cultural, SP, 1996.  
80 Ibdem. p. 17. 
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ciência positivista até mesmo nas suas técnicas. Mais uma vez, de fato, ela se torna mundo, 

duplicação ideológica, dócil reprodução”.81 

 

As severas críticas de Adorno e Horkheimer dirigem-se, no caso, aos produtos da 

“indústria cultural” ou “cultura de massa”, com toda a carga que estes possuem de velamento 

das relações de reificação e reprodução de um real desumanizado.  

 

Finalizado suas reflexões sobre a volta da imagem mítica, burguesa e industrial, esta 

é posta nos seguintes termos: 

 

“A questão suprema com a qual nossa geração hoje se depara – questão da qual 

geral todas as outras são corolários – é a de saber se a tecnologia pode ser posta sobre 

controle... ninguém pode ter segurança quanto à fórmula pela qual esse fim pode ser 

alcançado... É preciso lançar mão de todos os recursos aos quais possamos ter acesso...” 

(The Rockefeller Foundation, A Review for 1943, NY, 1944. p.p. 33, 35, in O Conceito de 

Iluminismo. 

 

Terminando este texto “apocalíptico”, Adorno e Horkheimer concluem: 

 

“Com a propagação da economia mercantil burguesa, o horizonte obscuro do mito é 

iluminado pelo sol da razão calculadora, sob cujos raios gélidos amadurece a semente da 

nova barbárie. Coagido pela dominação, o trabalho humano desde sempre se distanciara do 

mito, em cujo círculo encantado recaí sempre de novo sob a dominação”.82 

 

6.7. A Imagem de Mundo Pós-Moderna e sua Lógica Cultural 

 

Embora o termo pós-modernismo tinha sido usado por alguns escritores dos anos 50 e 

60, não se pode dizer que conceito de pós-modernismo tenha se cristalizado antes da metade 

dos anos 70, quando afirmações sobre a existência desse fenômeno social e cultural, tão 

heterogêneo, começaram a ganhar força no interior e entre algumas disciplinas acadêmicas e 

áreas culturais, na filosofia, na arquitetura, nos estudos sobre o cinema e em assuntos 

literários. 

                                            
81 Ibdem. p. 34. 
82 Ibdem. p. 50. 
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Com o aparecimento de “la condition post moderne” de Jean François Lyotard, em 

1979, e com a sua tradução para o inglês em 1984, esses diferentes diagnósticos disciplinares 

recebem uma confirmação interdisciplinar e parece não haver mais espaço para se discordar 

de que o pós-modernismos e pós-modernidade tenham vindo para ficar. 

 

Na literatura a ficção pós-moderna parece rejeitar a hierarquia, a conclusão, a 

narrativa, o desejo de representar o mundo e a autoridade do autor, oferecendo em 

contrapartida uma crítica que enfatizava a liberdade irrestringível do leitor. 

 

Jüngen Habermas denominou “crise de legitimação”, o fato de já não parecer haver 

princípios que possam agir como critério de valor para coisa alguma. 

 

Nessa situação, contudo, as questões de valor e de legitimidade não desaparecem, 

ganhando em vez disso nova intensidade; e a luta para gerar e fundamentar a legitimidade nos 

meios acadêmicos contemporâneos em nenhuma parte é mais intensa do que nos debates 

produzidos pelo pós-modernismos e em torno dele. 

 

Isso se revela por um chocante paradoxo que está no coração do debate pós-moderno: 

a fórmula oferecida por Lyotard para a suspeita e fim das metanarrativas. 

 

Foucault denomina essa estrutura de radical incomensurabilidade, uma “heterotipia”, 

e no fazê-lo, oferece um nome para todo o universo descentrado do pós-moderno. 

Para M. Foucault, “nenhum corpo de conhecimento pode ser formado sem um 

sistema de comunicações, de registros, de acumulação e de substituição que consistia em si 

mesmo uma forma de poder e que esteja ligado, em sua existência e funcionamento, a outras 

formas de poder. Inversamente, nenhum poder pode ser exercido sem a extração, apropriação, 

distribuição ou retenção de conhecimento. Nesse nível, não há conhecimento de um lado  e 

sociedade do outro, ou ciência e Estado, mas somente as formas fundamentais de 

conhecimento/poder”. 

 

Ao lado desse relato do papel da academia na assimilação do modernismo, há um 

relato convencional sobre o progressivo apartamento das instituições da crítica do 

engajamento social, político e cultural. 
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Também uma preocupante fluidez passou a afetar as fronteiras entre a cultura 

superior, tradicional objeto de proteção das universidades, e a cultura de massa. Formas da 

cultura de massa como a televisão, o cinema e o rock, além da cultura popular começaram a 

reivindicar parte da sociedade das formas culturais superiores. 

 

Além disso, os novos vínculos teóricos interdisciplinares são acompanhados por uma 

ruptura das ligações entre as instituições acadêmicas e seus contextos nacionais. A linguagem 

do desenvolvimento da moderna crítica literária começou na Inglaterra com uma análise 

cultural que buscava resgatar e reformular um mito de identidade nacional para resistir às 

incursões do capitalismo de massa anônimo e internacional. 

 

A modalidade mais representativa dessa relação paradoxal entre diversidade e 

uniformidade é o próprio debate sobre o pós-modernismo, que alardeia seu compromisso com 

a indeterminação, a abertura e a multiplicidade, e, no entanto, traz em si os meios discursivos 

que limitam a força e as implicações dessas questões. 

 

Segundo John Rajchman, o mercado mundial de idéias que a teoria pós-moderna 

institui e do qual participa; em sua elasticidade e descentramento teórico, a teoria pós-

moderna “é como o toyota do pensamento: produzido e montado em vários lugares diferentes 

e vendido em toda parte”. 

 

Pós-Modernidades ou Relativismos Culturais 

 

A princípio a pós-modernidade era reconhecida como apenas um movimento estético 

fundado no ecletismo, hoje percebe-se mais claramente que o fim das grandes explicações do 

mundo, estruturalistas, funcionalistas, evolucionistas, racionalistas, primeiromundistas, 

acabam por revelar um todo multi-fragmentado que rompe fundamentalmente com os 

modelos explicativos e totalizantes reconhecidos como modernos. Daí a emergência de um 

novo estatuto do saber fundado na fragmentação, na relatividade cultural, no contraditório, no 

diferente, inconsciente e no próprio irracional. 

 

Há três escritores emblemáticos cujas obras orientam e continuam orientar a 

discussão das pós-modernidade social, econômica, política e cultural: Lyotard, Jameson e 

Baudrillard. 
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Lyotard  

 

A concepção de Lyotard da pós-modernidade, inicialmente retirou muito de sua força 

legitimadora de idéias americanas sobre o pós-moderno, caucadas principalmente nas 

sociedades ditas pós-industriais, onde o paradigma funcional da ciência moderna tinha 

atingido seu auge nas formas tecnológicas da informática, robótica e engenharia genética, mas 

lentamente seu trabalho pós-escrito tem se voltado para a definição do pós-modernismo 

estético-cultural. 

 

Em “la condition post moderne” de 1979, a discussão de Lyotard gira em torno da 

função da narrativa do discurso e no conhecimento científico. Para Lyotard, essa forma de 

narrativa é o principal meio pelo qual uma cultura ou coletividade legítima a si mesma, numa 

exigente tautologia. 

 

O discurso “científico” é o paradigma destas culturas ou seu “jogo de linguagem” 

(tomando este termo da obra de Wittgenstein) onde o denotativo hegemônico funda e supera o 

conotativo ou narrativo. 

 

Na filosofia, os últimos apanágios do modernismo podem ser encontrados nas 

“explicações” totalizadoras e totalizantes de Hegel e Marx, associadas à ilustração e 

personificadas nos ideais da Revolução Francesa e Russa, onde a narrativa é a história de uma  

humanidade unitária, passando da escravidão à liberdade; do primitivo e tribal ao tecnológico, 

como seu último grau de excelência humana. Estas narrativas de emancipação, a um só tempo 

evolucionistas, tecnológicas e primeiromundistas caucadas na idéia de um progresso 

inexorável e unitário serão as últimas formações metanarrativas ou narrativas modernas, que a 

pós-modernidade se incubirá de soterrar. 

 

A boa notícia que Lyotard tenta passar em seu discurso é que a ordem do mundo 

totalmente administrado e hegemônico do capitalismo e da ordem burguesa estaria em vias de 

extinção, pela democratização da informação, através das novas tecnologias, talvez através da 

Internet; o que Lyotard não explica é como essa situação de “informação perfeita” haverá de 

surgir por si mesma; é certo que, até agora, a expansão das tecnologias da informação mostrou 

poucos, sinais de aumento da acessibilidade geral da informação. Em vez disso, essa tendeu a 

consolidar, ou até a aumentar o desequilíbrio na posse e no acesso à informação. A 
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formulação de Lyotard se une à obra de Deleuze e de Foucault ao sugerir a libertação das 

ilusões epocais e a entrada na liberdade desregulamentada e “nômade” da pura diferença. Esta 

proposta bastante “imodesta” tem sido lida, principalmente por críticos e analistas da cultura, 

com pouca reação entre cientistas e acadêmicos clássicos, por acreditar que sua extensão a 

outros domínios do conhecimento científico é extremamente preocupante, onde o “nós”, como 

uma falsa promessa de incorporação a humanidade universal, é constantemente reforçada. 

Lyotard, acaba por revelar que os intelectuais, as academias, e as ciências, se tornam, na pós-

modernidade, verdadeiras inutilidades, uma vez que estes, além de reafirmarem a ordem da 

dominação, não contribuem para a hipotética unificação do mundo da diferença  e na 

diferença cultural. Para alguns teóricos reacionários as visões pós-modernas de Lyotard 

acabam por reafirmar um mundo atomizado e inconseqüente. 

 

Fredric Jameson 

 

A principal contribuição de Jameson ao pós-modernismo encontra-se no “pós-

modernismo e sociedade de consumo”. A leitura de Jameson, sob certo aspecto bastante 

linear, procura re-introduzir o velho conceito de história e totalidade Marxista, como estágios 

de desenvolvimento do capitalismo, onde a pós-modernidade já decretava o fim da história. 

História esta evolutiva, eurocêntrica, ocidental, capitalista, cristã, racional. 

Para Jameson, os fenômenos do pós-moderno, toda sua desestruturação nada mais 

são que a lógica do capitalismo em sua face tardia. Apoiando-se em Ernest Mandel, o 

capitalismo tardio aparece, como uma forma não de descenso ou superação do capitalismo, 

mas como sua intensificação através de novas formas e energias. 

 

Jameson distingue três épocas de expansão do capitalismo: 

 

• O capitalismo de mercado, caucado no capital industrial e nos mercados nacionais (de 

1700 a 1850); 

• O capitalismo monopolista, caucado no mercado mundial, e na assimetria entre as nações 

colonizadoras (exploradoras) e às colonizadas (fornecedoras de matérias primas e mão-de-

obra barata); 

• E mais recente a fase pós-moderna do capitalismo multinacional e pela explosão das 

fronteiras nacionais, atingindo áreas até então intocadas pelo mercado – fenômeno da 

globalização pós-moderna.  
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Para Jameson, tecnologia e cultura se fundem numa única mercadoria, onde, numa 

lógica da reificação, o reino da cultura se torna idêntico ao sócio-econômico, numa celebração 

ruidosa desse novo mundo estético, onde o eu centrado e a história se tornam um labirinto 

com a predominância do pastiche. Para Jameson, o pós-modernismo é simplesmente um 

fenômeno de loucura planetária, onde seu “repúdio fácil é tão impossível quanto julgar a 

celebração igualmente fácil dele é complacente e corrupta”. 

 

Jean Baudrillard  

 

A obra Jean Baudrillard, “O Espelho da produção, ou a ilusão do Materialismo 

Histórico, 1973”, a partir das obras de Marx, procura explicar a emergência da cultura de 

massas e das tecnologias de reprodução em massa; Baudrillard se refere à genealogia desta 

cultura utilizando-se dos três estágios do crescimento do mercado e de seu elemento 

identificados, o valor de troca. 

 

Baudrillard e Jameson reconhecem o seu débito a uma fonte comum, o trabalho dos 

situacionistas, um grupo de críticos sociais, radicais que escreveram na França nos anos 60 e 

foram os primeiros a diagnosticar na vida contemporânea “uma sociedade do espetáculo”, 

segundo Guy Debord (1967) – 29% do produto nacional anual dos Estados Unidos já era 

gasto na distribuição e consumo de conhecimento e previa que, na segunda metade do século 

XX, a imagem substituiria a estrada de ferro e o automóvel como força motriz da economia. 

 

Essa situação exige que Baudrillard uma revisão fundamental do marxismo, juntando 

a noção de produção na noção de produção cultural, onde o signo funciona como sua 

mercadoria essencial. 

 

Baudrillard afirma que a explosão de mercadorias culturais, ou, mais geralmente, de 

imagens sociais ou signos, que funcionam como mercadoria, produz uma “economia política 

do signo”. 

 

Carros, moda, sexualidade, guerras, problemas sociais, imagens de artistas, políticos 

e mais geralmente a fabricação da opinião pública denomina-se, para Baudrillard a 

“operacionalização geral do significante”. O significado e o referente foram abolidos para o 
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único proveito do jogo de significantes, já não se referindo a nenhuma realidade subjetiva, 

mais à sua própria lógica. 

 

Na “troca simbólica”, os meios de comunicação de massa já não tem um potencial 

libertador ou democrático, seu potencial subversivo, só acontece, de fato, entre os grupos 

desprivilegiados da sociedade moderna, negros, minorias étnicas, mulheres, jovens, idosos e 

homossexuais. 

Baudrillard, ao final de seus textos, começa a sugerir sombriamente que a única coisa 

que de fato pode resistir às incursões do código repressivo é a própria morte, uma visão que 

não indica muito um caminho de aplicações políticas afirmativas ao regime do simulacro 

puro. 

 

Estágios do signo, segundo Baudrillard 
 

No início, o signo é o reflexo de uma realidade básica.  

 

No segundo estágio, o signo mascara e perverte uma realidade básica (isso poderia 

ser o estágio da teoria da ideologia com falsa consciência), que impede a pessoas de ver a sua 

verdadeira alienação/exploração. 

 

No terceiro estagio, o signo “mascara a ausência de uma realidade básica”. 

No quarto estágio, o terminal, o signo “não tem relação com nenhuma realidade, ele é 

o próprio simulacro puro.” 

 

A partir desse tipo de exemplo, Baudrillard generaliza, afirmando que toda a vida 

contemporânea foi desmontada num escrupuloso fac-símile, hiper-real. 

 

Assim, Baudrillard descreve um sistema que é a um só tempo, energizado pela 

consciência da decadência e do desastre e privado pelo domínio implacável do código de 

simulação. 

 

Baudrillard acusa as ciências sociais tal como o Estado de cúmplices no processo 

mediante o qual, as massas e o social é manipulado. Estado, classe e poder, são por fim 
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processadores da anulação de todas as formas de vida coletiva e seu processamento social 

enquanto ficção. 

 

No pós-modernismo e literatura, Ihab Hassan, a partir de sua obra “O 

desmembramento de Orfeus, 1971”, estabelece um curioso quadro que lhe permite ver o pós-

modernismo como oposto ao modernismo e não como reformulação dele, através das 

seguintes oposições: 

Modernismo 

Romantismo/ Simbolismo 

Forma (conjuntiva/ fechada) 

Propósito 

Projeto 

Hierarquia 

Domínio/Logos 

Objeto de Arte/ Obra Acabada  

Distância 

Criação/ Totalização 

Síntese 

Presença 

Centração 

Gênero/Fronteira 

Paradigma 

Hipotaxe 

Metáfora  

Seleção 

Raiz/Profundeza 

Interpretação/ Leitura 

Significado 

Lisible (Legível) 

Narrativa/ Grand Histoire  

Código Dominante 

Sintoma 

Genital/Fálico 

Pós-Modernismo  

“Patafísica”/ Dadaísmo 

Antiforma (disjuntiva/aberta) 

Espontaneidade 

Acaso 

Anarquia 

Exaustão/ Silêncio 

Processo/Performance/Happening 

Participação  

Descrição/Desconstrução 

Antítese  

Ausência 

Dispersão 

Texto/Intertexto 

Sintagma 

Parataxe 

Metonímia 

Combinação 

Rizoma/ Superfície 

Contra a Interpretação/ desleitura 

Significante  

Scriptible (Escrevível) 

Antinarrativa/ Petit Histoire  

Idioleto 

Desejo 

Polimorfo/Andrógino 
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Paranóia  

Origem/ causa 

Metafísica  

Determinação 

Transcendência 

Esquizofrenia 

Diferença-Diferença/ Vestígio  

Ironia 

Indeterminação 

Imanência  

(TPL, 267-268) 

 

 

A INTERPRETAÇÃO DA IMAGEM NA PÓS-MODERNIDADE  

 

“Os dadaístas davam muito menos valor à 
utilização mercantil de suas obras do que ao fato 
de que não se podia fazer delas objetos de 
contemplação. Um de seus métodos mais habituais 
para atingir esse objeto foi o aviltamento 
sistemático da própria matéria de suas obras. Seus 
poemas são saladas de palavras, contém 
obscenidades e tudo que se possa imaginar de 
detritos verbais. Igualmente os seus quadros, sobre 
os quais eles colocavam botões e bilhetes de 
passagens de ônibus, trens, etc. chegaram ao ponto 
de privar radicalmente de qualquer aura as 
produções às quais infligiam o estigma da 
reprodução. Diante de um quadro de Arp ou de um 
poema de Stramm, não se tem – como diante de 
uma tela de Derain ou um poema de Rilke – o lazer 
da concentração para fazer um julgamento. Para 
uma burguesia degenerada o reentrar em si mesmo 
tornou-se uma escola de comportamento associal; 
com o dadaísmo, a diversão tornou-se um exercício 
de comportamento social. Suas manifestações, com 
efeito, produziram uma divergência muito violenta, 
fazendo-se da obra de arte um objeto de escândalo. 
O intento era, antes de tudo, chocar a opinião 
pública. De espetáculo atraente para o olho e 
sonoridade sedutora para o ouvido, a obra de arte, 
mediante o dadaísmo, transformou-se em choque. 
Ela feria a espectador ou ouvinte; adquiriu poder 
traumatizante”. 

 

W. Benjamin, A Obra de Arte, 1936. 
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Para Fredric Jameson, em seu livro, Pós-Modernismo, a lógica cultural do 

capitalismo tardio, 1991, o estatuto do texto e da obra de arte e sua constituição ou 

interpretação, apresentam-se como “anarquicamente problemáticas”, a partir mesmo dos 

paradigmas da “liberdade total” do criador e do leitor, na experiência estética, conforme 

citações finais a seguir: 

 

“Foi apenas depois de Picasso que as 
improvisações notavelmente não-autoconsciente de 
Picasso ficaram marcadas como atividades únicas 
do estilo modernista e de gênios, inacessíveis às 
outras pessoas. Muitos entre os “clássicos” 
modernistas, no entanto, queriam representar um 
desbloqueio das energias humanas; a contradição 
do modernismo está na maneira como esse valor 
universal da produção humana somente pode 
alcançar a figuração por meio da assinatura única 
de um profeta ou de um visionário modernista, 
fechando-se assim novamente para todos, exceto 
para os discípulos. 
 
Este é, então, o alívio do pós-moderno, no qual os 
vários rituais modernistas ficam deslocados e a 
produção da forma novamente se torna aberta 
para quem quiser se comprazer com ela, mas a seu 
próprio preço, a saber, a destruição preliminar dos 
valores formais modernistas (agora considerados 
“elitistas”). O estatuto da arte (e também da 
cultura) teve que ser irrevogavelmente modificado 
para assegurar essas novas produtividades e não 
pode voltar a ser o que era, a nosso bel-prazer 
(...)”.  

 

Para Jameson, o pós-moderno ou seu fim da história, “significa simplesmente que 

vale tudo”. Para finalizar, Jameson alfineta, “é claro que no terceiro mundo tudo isso é 

diferente”. 

O que Jameson talvez procure apontar é que existe uma profunda diferença 

econômica, política e social entre o terceiro mundo (ou nações da periferia do capitalismo) 

com relação as ditas sociedades pós-industriais ou sociedades do bem estar social. Para o 

terceiro mundo, questões como a libertação do capitalismo internacional tardio, supressão da 

miséria e da fome,  e humanização da tecnologia, muitas vezes advindas da própria 

exploração histórica do capital, faz com que estas sociedades produzam uma cultura e um 

pensamento bastante peculiar, no sentido, de que a história não foi superada enquanto os seus 
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problemas internos e externos não forem resolvidos. A posição acomodada das sociedades do 

primeiro mundo advém fatalmente da exploração explicita ou implícita que estas aplicam às 

sociedades ditas ainda históricas ou ao terceiro mundo, onde o “Vale Tudo” a-histórico 

internacional procura se re-afirmar, como uma falsa consciência de que chegamos ao fim da 

história ou dos conflitos de interesses.  

 

 

A IMAGEM PÓS-THE END  

 

Lyotard83, em seu texto o Pós-Moderno (1979) nos deixa a intrigante pergunta “Uma 

legitimação do vínculo social, uma sociedade justa, será praticável?”, dentro de contextos tão 

heterogêneos, contraditórios e heterodoxos como os que a pós-modernidade nos supõe? 

Steven Connor (1989) aposta numa resposta ética em que se privilegie a diversidade, 

a auteridade, a diferença, através de um “quadro comum de concordância”, nos seguintes 

termos: 

“A tarefa de uma pós-modernidade teórica do futuro tem de ser (sem dissipar suas 

energias em fantasias de marginalidade potentemente derrotada, nem estreitar-se num 

profissionalismo autopromotor e nem agir como legitimação cultural dos efeitos alienantes 

da “sociedade da informação” do capitalismo avançado, forjar formas novas e mais 

inclusivas de coletividade ética”.84 

Com esta nova imagem ética de uma sociedade “unitária” e ao mesmo tempo diversa 

será implantada é o grande enigma pós-moderno, principalmente, levando-se em consideração 

os interesses sempre crescente dos dominadores hegemônicos globais, de privatizarem o 

capital sócio-cultural. 

 

Apocalípticos e Integrados no Mundo da Imagem  
 

Umberto Eco será um “ferrenho” defensor dos meios de comunicação da massa (o 

cinema, a tv, o rádio os jornais, a música, etc) vendo nestes instrumentos culturais, não apenas 

elementos de alienação das massas, mas como também possíveis subversores do processo 

alienante, devido a intensa variedade de mídias ou meios propagadores de informações 

                                            
83 LYOTARD, J.F. O pós-moderno, 3ª ed., José Olimpio Ed. – RJ, 1988, p. 17. 
84 CONNOR, S. Cultura pós-moderna, introdução às  teorias do contemporâneo, Ed. Loyola, SP, 
1993, p. 198. 
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hegemônicas e contra – hegemônicas. In Connor, “cultura pós-moderna”, a partir de Eco, o 

mesmo situa esse novo olhar menos pessimista sobre os meios de comunicação de massa nos 

seguintes termos:  

 

“Acrescenta-se isso a capacidade cada vez maior de fragmentação e interrupção 

com o crescimento do hábito de mudança de canal, associada com a cada vez maior 

absorção da TV em suas próprias formas e em sua própria história (aquilo que Umberto Eco 

chamou de “Neo-TV”, a TV que forma a si mesma e aos seus participantes como tópico, 

como ocorre em programas de debates ou em cerimônias de entrega de prêmios), e parecerá 

que chegamos a uma concepção da TV como constituinte da condição psicocultural pós-

moderna – um mundo de simulações apartados da referência ao real que circulam e se 

intercambiam num fluxo incessante e descentrado”.85 

 

Para Umberto Eco e outros pensadores do capitalismo tardio, os produtos imagéticos 

e a própria cultura pós-Moderna não estaria fechada numa camisa de força de reprodução do 

eterno alienante-reificado-ideológico, mas abririam também a possibilidade de novas 

intervenções críticas enquanto “espaços de resistências”.  

 

Para Connor, “O pós-modernismo contém simultaneamente possibilidades para a 

recuperação e ampliação de uma política cultural e para a sua neutralização. Boa parte da 

teoria estética pós-Moderna preocupa-se precisamente com a negação da reparação 

modernista entre a esfera da arte e outras atividades e interesses sociais, tentando restaurar as 

dimensões políticas reprimidas da atividade cultural e estética de todos os tipos. Com a 

exploração da cultura em todos os aspectos da vida e a estetização dos domínios social, 

político e econômico, evocada por Frederic Jameson, vem a oportunidade para uma política 

cultural de esquerda que se concentra, ao contrário dos marxismos tradicionais, não tanto na 

vinculação entre as formas culturais e os alicerces socioeconômicos mais “fundamentais” que 

as determinam e produzem, quanto na investigação de todo o domínio da cultura considerada 

em si uma forma de prática material. Numa situação global em que a produção da “cultura” 

no sentido mais amplo, de signos, representações, imagens e mesmo de “estilos de vida”, 

começou a suplantar os modos mais antigos de produção de quantidades tangíveis e 

                                            
85 Connor, S. – Cultura pós-Moderna, Introdução às Teorias do Contemporâneo, Ed. Loyola, SP, 
1993. p. 137. 
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calculáveis de bens e serviços, essa abordagem pode parecer, mais do que nunca, 

imperativa”.86  

  Para Jameson, o fenômeno do pós-moderno, ou do capitalismo tardio em sua lógica 

cultural, apresenta-se muito mais como uma ideologia de mascaramento primeiro mundista 

para o processo de violência e exploração que este exporta para as sociedades periféricas ou 

terceiro mundista. Estas a seu turno, devem dar respostas claras e inequívocas, de que a ordem 

do capital ou da exploração externa e interna não foi de forma nenhuma superada, e que a 

produção cultural aparentemente liberta de conflitos que o primeiro produz, nada mais é que a 

falsificação das relações de exploração que ele exporta e impõe (inclusive através de produtos 

culturais “anarquicamente neutros”) para o terceiro mundo, desta forma a resposta cultural do 

primeiro mundo dificilmente pode equivaler-se a resposta cultural terceiro mundista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
86 Ibdem – cultura pós-moderna, introdução às teorias do contemporâneo. p. 181.   
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6.8. De volta ao mangue – Em busca de uma outra imagem  

 

 
Anti-Postal: Cacos urbanos ou Anarquia imagética I 

 

“O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas 
Que cresceram com a força de pedreiros suicidas 
Cavaleiros circulam vigiando as pessoas 
Não importa se são ruins, nem importa se são boas 
E a cidade se apresenta centro das ambições 
Para mendigos ou ricos e outras armações  
Coletivos, automóveis, motos e metrôs 
Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs  
A cidade não pára, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o debaixo desce 
A cidade se encontra prostituída 
Por aqueles que a usaram em busca de saída  
Ilusora de pessoas de outros lugares 
A cidade e sua fama vai além dos mares 
No meio da esperteza internacional 
A cidade não pára, a cidade 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 anterio” 

            A Cidade, Chico Science (1996) 



 

 

79

 

Recife, a nível da publicidade oficial, aparece como um grande paraíso tropical. Uma 

cidade em pleno processo de urbanização, festiva e alegre; síntese de um passado glorioso, de 

uma modernidade efetiva e caminhando a largos passos para o paradigma das sociedades pós-

industriais, caracterizadas pela predominância do setor terciário. Se o crescimento do setor 

terciário, no primeiro mundo, se dá em virtude de haver um mercado de consumo associado a 

um processo de produção que libertou o trabalhador do trabalho, abrindo-lhe quiméricas ilhas 

de lazer estas se restringem aqueles que estão participando do novo paradigma produtivo. 

Assim, concomitante, ao surgimento dos paraísos artificiais pós-modernos, um outro 

“espectro” ronda a sociedade pernambucana: o desemprego estrutural, fruto da falência do 

modelo agro-industrial. 

 

A imagem oficial do Estado de Pernambuco é de que vivemos problemas, mas tudo 

vai bem. O que pretende a parte plástica desta pesquisa é descortinar, através da técnica da 

fotografia a outra imagem, negada e recalcada pela publicidade oficial. 

 

Através do procedimento plástico inicial da colagem, busca-se acumular, saturar e 

concretizar novas imagens que reflitam a outra face da realidade pernambucana e recifense 

ausente nas estatísticas e nas publicidades turísticas. Neste esforço inicial, foi criada a série de 

imagens intituladas “Anti-postais”, “Cacos urbanos ou Anarquia Imagética”. 

 

Estando a cultura constituída e suportada em conexão direta com as atividades 

produtivas, não poderia ser outro o quadro, ou imagem do Estado de Pernambuco, se não do 

Caos, expressão teórica e prática da estética da fome e da cultura do mangue. 
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7- PESQUISA PLÁSTICA – “ANTI-POSTAIS” – REFERÊNCIAS ICONOGRÁFICAS.  

Os artistas e suas respectivas obras neste capítulo, são apresentados de forma suscita. 

Fugindo-se da pura superficialidade, buscamos apresentar artista e obra sem o rigor de uma 

exegese estética mais aprofundada.   

7.1 – A Obra Estética de Lasar Segall 

 

Segall (1890-1957)87 

 

Pintor de lembranças, Segall incorporou à sua obra todas as experiências humanas e 

artísticas de longos anos de aprendizado. É o homem, com seus grandes e pequenos dramas, o 

tema fundamental de sua arte. 

Começou a pintar cedo, na cidade de Vilna, província russa onde nasceu em 1890, de 

uma família de judeus pobres. Contudo, a marginalidade cultural e econômica em que vive 

seu povo, nessa cidade, leva o moço, em 1906, a deixar as terras do czar Alexandre III.  

Em Berlim, inscreve-se na rígida Academia Imperial de Artes Plásticas. Apesar de 

receber muitos prêmios, o artista sente que esse aprendizado limita sua criação. Uma 

exposição ao lado de Max Liebermann, contrária à arte oficial, desliga-o da Academia.  

Em 1910, realiza na Galeria Gurlitt, em Dresden, sua primeira mostra individual. 

Nessa cidade, participa do movimento “Novo Objetivismo”. Mas, a partir de 1911, é o 

expressionismo que orienta sua arte. Segall pressente a catástrofe que, de 1914 a 1918, 

atingiria a Europa e expressa a sensibilidade ferida que levará a essa guerra. De 1911 a 1912, 

viaja para Hamburgo, Holanda e Brasil. Mas o Brasil da época ainda é imaturo para 

compreender e assimilar esse artista de cores tristes e formas sofridas. Mesmo assim, em 1913 

expõe suas obras em São Paulo e em Campinas, realizando as primeiras exposições de arte 

moderna no Brasil. 

De volta à Europa, passa os anos de 1914 a 1916 num campo de prisioneiros dos 

alemães. Solto, visita Vilna e depois regressa a Dresden, onde funda, em 1919, a Dresdner 

Sezessions-gruppe. Já consagrado, faz numerosas exposições individuais em Frankfurt (1921) 

e Leipzig (1923).  

Em 1924 volta ao Brasil, e encontra um novo ambiente artístico, renovado pela 

Semana de Arte Moderna de 1922. Sua paleta se enriquece com novas cores, suas formas 

captam os homens e as paisagens da terra que escolhe, espiritual e formalmente, para ser sua 

                                            
87 Fonte: Col. Gênios da Pintura, Abril Cultural, SP, 1973. 



 

 

81

 

nova pátria. “Paisagem Brasileira” (1925) é a descoberta da luz e da cor – festa visual que 

convive com a miséria humana, captada e “Rua das Erradias” (1926), retrato melancólico de 

mulheres que vendem seu amor, que matam sua dignidade para sobreviver.  

A Segunda Guerra Mundial e a lembrança dos desastres passados sugere telas 

dramáticas: “Guerra” (1942), “Navio de Emigrantes” (1939-41) e “Pogrom” (1936-37). 

Segall transforma sua arte em bandeira contra as violências da guerra, contra a 

perseguição aos judeus e a todos os oprimidos, contra a exploração e a miséria.  

Morreu em 2 de agosto de 1957. Deixou obras mundialmente reconhecidas, cheias de 

tristeza e de beleza. Deixou uma “profunda revolta contra o crime daqueles que fizeram a vida 

triste”. 
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Favela, 1954, Coleção Museu Lasar Segall, São Paulo. Sombria ressonância de cores 

que se pressentem potencialmente alegres, grito sufocado, aglomerado de coisas-coisas-casas, 

coisas-gente, coisas-ar.   
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7.2 – A Obra Estética de Di Cavalcanti 

 

Di Cavalcanti (1897- 1976)88  

 

Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo – o futuro poeta, escritor e 

pintor Di Cavalcanti – nasceu no Rio de Janeiro, a 6 de setembro de 1897. 

Aos dezessete anos, fazia caricaturas para a revista “Fon-fon”. 

Iniciou seus estudos de direito em 1916, em São Paulo, enviando nesse mesmo ano 

alguns trabalhos para o I Salão dos Humoristas, no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro.  

Desde o início sua atividade artística continha o germe do inconformismo.  

Em 1921, abandonou a faculdade e dedicou-se ao movimento intelectual que 

encontrou sua definição na Semana de Arte Moderna de 1922, sendo um dos mais ferrenhos 

defensores das novas idéias.  

A partir daí, dedicou-se inteiramente à arte.  

Viajou em 1923 para a Europa, fixando-se em Paris, a fim de estudar arte e também 

como correspondente do “Correio da Manhã”, do Rio de Janeiro.  

Na capital francesa descobriria não só Picasso, Braque, Matisse, mas também El 

Greco, Cézanne, Delacroix, Gauguin, Renoir, Lautrec, Manet e Pisarro. E ainda a Revolução 

Russa de 1917, com cujos ideais de justiça social se identificou emocionalmente.  

Foi uma época de lições inolvidáveis. Paris amadureceu-lhe o espírito e aprimorou-

lhe a técnica.  

Retornando ao Brasil em 1925, executou ilustrações para revistas e continuou com 

suas reportagens.  

Em 1928, voltava rapidamente a Paris, onde se fixaria mais uma vez de 1935 a 1940.  

Participou como artista convidado da I Bienal de São Paulo, em 1951; na II 

conquistou, com Alfredo Volpi, o prêmio de melhor pintor nacional. Integrou a mostra Arte 

Moderna no Brasil, exibida em Buenos Aires, Santiago e Lima.  

Convidado à II Bienal Interamericana de Arte, no México, em 1960, com sala 

especial, conquistou uma medalha de ouro.  

Em 1964, a Galeria Relevo, do Rio de Janeiro, organizou a exposição “Quarenta 

Anos de Pintura”, dedicada a sua obra.  

                                            
88 Fonte: Col. Gênios da Pintura, Abril Cultural, São Paulo, 1973. 
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Em 1965, a VII Bienal apresentou outra retrospectiva: 53 trabalhos que, em sua 

evolução, revelam a personalidade rica e complexa do autor.  

Famosa principalmente pela grande sensualidade das formas e cores, sua pintura 

caracteriza-se pelo tratamento especial de seu tema preferido, a mulata, em toda sua graça de 

mulher.  

Publicou dois livros de memórias: “Viagens da Minha Vida” (1955) e 

“Reminiscências Líricas de um Perfeito Carioca” (1964).    
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Mangue (1929). Coleção Galeria Relevo, Rio. Neste quadro, de sabor dramático e 

patético, uma síntese do desconcertante lugar. Magistralmente seguro, o traço parece mais 

próprio ao desenho que à pintura.  
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7.3 – A Obra Estética de Cândido Portinari 

 

Portinari (1903-1962)89 

 

Em Cândido Portinari desaparecem as fronteiras entre o gênio e o ingênuo. Com a  

mesma desenvoltura, pintou denúncias sociais, painéis históricos, cenas épicas e quadros de 

carneirinhos – e nunca pintou uma mulher nua. Documentando a intimidade da vida rural, 

jamais deixou de ser a criança pobre de Brodósqui (SP), onde nasceu a 29 de dezembro de 

1903, e onde conheceu retirantes mirrados, campos estéreis, favelas tristes: seus futuros 

temas.  

Após um aprendizado com decoradores ambulantes, foi para o Rio de Janeiro e, a 

partir de 1918, freqüentou a Escola Nacional de Belas-Artes. Seu estilo foi tolhido, nessa 

época, pela orientação acadêmica, mas ele logo se libertaria dessa influência. Em 1922 expôs 

pela primeira vez, sem êxito. Mas, em 1923 ganhou, com um retrato, três prêmios, entre os 

quais quinhentos mil-réis. Dinheiro bem-vindo: o artista morava numa pensão barata e só 

fazia um refeição por dia.  

Em 1928, com os retratos do poeta Olegário Mariano e do jornalista Celso Kelly, 

conquistou um prêmio de viagem e ficou dois anos na Europa. Voltou modernista, arrebatado, 

prolífico e maduro. Preferiu a temática social, da terra ao homem, dos cafezais aos cortiços. 

Em 1935, o quadro “Café”obteve repercussão mundial (recebeu o Prêmio Cannogie nos EUA) 

e seu nome tornou-se uma bandeira do modernismo no Brasil.  

Entre as obras mais famosas de Portinari estão os painéis “Guerra e Paz”, da ONU 

(Nova York) e “Via Crucis”, da Igreja de São Francisco da Pampulha (Belo Horizonte), 

ambos de caráter expressionista. Ao mesmo período (1945-1955) pertence uma evocação 

mais serena, com tendências cubistas, de episódios históricos: “A Primeira Missa no Brasil”, 

“Tiradentes”, etc.  

Em 1945 candidatou-se a deputado e em 1946 a senador, ambas as vezes pelo Partido 

Comunista. Foi pouquíssimo votado. 

De Israel, que visitou em 1956, trouxe uma série de trabalhos muito apurado 

tecnicamente, mas bem pouco combativos: sua saúde já declinava. (Ele morreria seis anos 

depois, a 6 de fevereiro de 1962, no Rio de Janeiro.) 

                                            
89 Fonte: Col. Gênios da Pintura, Abril Cultural, São Paulo, 1973.  



 

 

87

 

Em todas as fases foi fiel à gente pobre e à realidade de seu tempo, sem esquecer os 

meninos da roça empinando papagaio ou jogando futebol. Era a nostalgia da infância, envolta 

na poeira vermelha de Brodósqui, que cobria e humanizava seus quadros.  

A nota dominante de sua obra, do ponto de vista técnico, é o constante ecletismo de 

alguém que se aprimora a cada nova pincelada. Foi acadêmico, expressionista, modernista, 

cubista. E foi o primeiro autêntico muralista da pintura brasileira. Do ponto de vista do 

sentimento, interpretou e destacou, mesmo nas cenas bíblicas, as dores e as angústias de seu 

povo.  

Em 1970, o Museu de Arte de S. Paulo expôs “Cem Obras-Primas de Portinari.” 
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Enterro na rede, 1944, Museu de Arte de São Paulo. Obra da Série “Retirantes”. O 

expressionismo é levado ao auge pela gesticulação dramática da mulher que se encontra ao 

centro.         
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7.4 A Imagem como “Cartemas” em Aloísio Magalhães, (1927-1982) 

 

A fotografia aparece em Aloísio Magalhães não como um produto final, mas como 

suporte para um processo criativo que “subverte sua função inicial e alarga suas fronteiras”. 

A idéia dos “Cartemas” ocorre em Aloísio Magalhães em 1970, quando observava na 

Holanda, os demorados e complexos testes de impressão das notas de um cruzeiro, ou seja 

uma imagem única produzida em larga e extensa escala que ele mesmo desenhara.  

Partindo inicialmente da justa-posição, procedimento bastante usado pela “Pop art”, 

sobretudo por Andy Wahol, autor de inclusive uma grande tela com profusão de notas de um 

dólar impressas em serigrafia, Aloísio buscou novas combinações, cada vez, mais complexas, 

fez inversões, misturas de cartões diferentes e por fim, selecionou novos sistemas harmônicos 

para inspirações para postais. 

Nas palavras de Aloísio Magalhães: 

“Embora simples, o cartema não é um achado. Tem toda a vivência e o treinamento de 

um olho atento a tudo. O cartão-postal é importante e universal. Tão importante que ficou 

banal (...) o cartema restituiu ao espectador a alegria perdida. Ninguém fica indiferente”. 

Fonte: Jornal da Tarde, SP, 19/03/73. 

A experiência no espaço dos cartemas pode ter muitas leituras. Para o poeta 

dramaturgo, Ariano Suassuna, por exemplo – a unidade-cartão é um mote e o conjunto é a 

glosa. Em sua opinião, o cartema é um trabalho matematicamente organizado e poeticamente 

resolvido.  

Já para o crítico Clarival do Padro Valladares, o cartema assemelha-se ao poema “jogos 

de dados” de Mallarmé, tão citado pelos concretistas para legitimar a origem da composição 

com palavras interligadas por seu espelhamento gráfico e por sua interação idiomática. É 

verdadeiramente, um exercício poemático, em que se substitui o elemento palavra pelo 

princípio da imagem. 

Para Antônio Houaiss (1982) 

1 – O elemento (qualquer e mesmo cartão-postal) é concebido como célula geratriz do 

cartema: ei-los, os cartemas de Aloísio Magalhães, poemas visuais, múltiplos rigorosamente 

artesanal ou industrialmente. 

1.2 – Instaura-se, assim o universo linear e cromático do cartema.  

2 – Este universo-produto de puro jogo mecânico abstrato-é concreto, entretanto. É humano, 

sobretudo.  
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3 – O cartema se instaura celeste. Segundo, se a célula tinha inferno e se a sensibilidade, 

inconsciente ou conscientemente, o buscou – o cartema se instaura infernal.  

4 – Donde combinações do tipo – cartemas inferno-celestiais ou célico-infernais.  

5 – Mas a célula pode ter, originariamente, cor local: ser uma paisagem dos Países Baixos ou 

da Amazônia, ou de Londres, ou de Caratinga- e o cartema preservará um quê zelandês, um 

quê amazônico, um quê londrino, um quê Ziraldico... 

6 – O cartema parece assunto termo final de um processo de montagem: colagem, bricolagem, 

cartemagem.  

7 – Aloísio fez a “Machina mundi” e dá-a para a aventura de cada um – que passa a ser, daqui 

em diante, seu muito grato e obrigado. 

 

Concluindo Houaiss, afirma: 

“Pois aqui estamos ante um Aloísio Magalhães Unidimensional: o homem que nos 

inventou os cartemas. É uma aventura revivê-lo neste instante, pouco depois que Aloísio se 

foi, quando estava no auge de sua luta por nossas coisas – cuja dimensão ele ia aumentando 

sempre e sempre, chegando a ser do tamanho de cidades, como Ouro Preto, como Olinda. 

Sua dimensão mesma era o Brasil”. 
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Série preta e branca, no 16, (a partir de postais da Coleção Chefs – 

d’Oeuvre de la Photographie, Galeria Agathe Gaillard, Paris. 
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8. ANTI-POSTAIS - Aproximação a uma possível hermenêutica histórica e cultural do 

fenômeno estético contemporâneo – A morte do leitor, do autor e da obra de arte nas 

estruturas sociais pós-modernas. 

 

A produção da arte ou atividade humana sensível pressupõe a constatação da existência 

de um sujeito (subjetividade estética) e de um objeto (concreção de sua interação com o 

meio); a modernidade tardia, período que se extende de 1900 ao final do século XX, 

desencadeará uma série de processos, contraditórios e antinômicos, nos quais tanto o Leitor, o 

autor, quanto à obra de arte tenderão a seu máximo esplendor, e seu mais cruel movimento à 

dissolução. 

 

No romantismo do século XVIII, mais precisamente na obra de Hegel, podem ser 

detectados sintomas do fim do sujeito e da obra de arte; citado por Benjamin, Hegel afirma: 

“Não estamos mais no tempo em que se rendia culto divino às obras de arte, onde se podia 

dedicar-lhes preces; a impressão que elas nos transmitem é mais discreta e a sua capacidade 

de emocionar ainda requer uma pedra de toque de ordem superior”.90 

 

O pessimismo hegeliano aponta a excessiva administração da vida dominada pela 

legalidade burguesa, tendo como conseqüência a perda paulatina da artisticidade na vida 

moderna; confira esta afirmação presente em sua estética: “Já para nós a arte não possui o alto 

destino que outrora teve. Já para nós apenas objeto de representação, a arte não possui aquela 

imediaticidade, aquela plenitude vital, aquela realidade que entre os gregos teve na época de 

seu florescimento. (...) poder-se-á explicar esta situação pelas maiores dificuldades de viver, 

provenientes da crescente complexidade da vida social e política, e poder-se-á deplorar que a 

nossa atenção tenha sido absorvida por interesses mesquinhos e utilitários que tiraram à alma 

aquela serenidade e aquela liberdade que proporcionaram ao gozo desinteressado da arte.”91   

 

Em Karl Marx, em parte continuador das reflexões hegelianas, a obra de arte e o sujeito 

estético aparecem em mútua determinação, como fruto do trabalho humano ou metabolismo 

homem- natureza. Rompendo com a visão dicotômica do sujeito e objeto, aponta a arte como 

categoria central, que regeria o metabolismo central das trocas. 
                                            
90 Hegel, W.F (1980), estética “já nos nossos dias, se não veneram as obras de arte, e a nossa atitude 
perante as criações artísticas é fria e refletida.”  “As condições gerais do tempo presente não são 
favoráveis à arte” p.94, in col. Os pensadores, Abril cultural,SP.     
91 Hegel, G.W.F (1980), Estética in col. Os pensadores, p.89, 90, Abril cultural, SP.     
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Vejamos estas passagens dos manuscritos se Paris de 1844 que confirmam a 

determinação social da produção artística: “O caráter social é, pois, o caráter geral de todo o 

movimento; assim como é a própria sociedade que produz o homem enquanto homem, assim 

ela é produzida por ele”. Completando concluí: ‘a sociedade é, pois, a plena unidade essencial 

do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo acabado do 

homem e o humanismo acabado da natureza.”92          

 

Se por um lado a obra estética de Marx revela a possibilidade da libertação do sujeito e 

do gênero a partir da tomada de posse de seu destino através da apropriação de seu trabalho, 

por outro lado aponta duas problemáticas que na sua obra ficarão insolúveis: o processo 

contínuo de barbarização dos processos civilizatórios e a confirmação do modelo clássico da 

obra de arte. A primeira antinomia diz respeito à crítica da sociabilidade burguêsa, que 

engendra, em seu seio a destruição contínua da possibilidade da emergência de uma 

subjetividade estética autêntica; os processos de destruição da natureza, acumulação 

desenfreada e desigualdade social forneceriam o fermento de barbárie civilizatória. A obra de 

arte e o sujeito estético em Marx constituem-se a partir das estruturas sociais que os negam, 

tendo como tarefa a transformação deste quadro. 

 

A segunda antinomia diz respeito ao estatuto da obra de arte, pois se por um, lado o 

pensamento marxiano constata que a estética e a arte são condições “sine qua non”  da 

humanização da natureza e naturalização do homem, por outro lado ele conserva o velho 

esquema que vê a obra arte, como um fazer diferenciado no conjunto da sociabilidade, 

(confira o esquema infraestrutura/superestrutura), vendo no modelo grego um paradigma 

inabalável; vejamos os dois trechos problemáticos:  

 

“Em relação à arte sabe-se que certas épocas do florescimento artístico não estão de 

modo algum em conformidade com o desenvolvimento geral da sociedade, nem por 

conseguinte, com base material que é, de certo modo a ossatura de sua organização.” 

“Mas a dificuldade não está em compreender que a arte grega e a epopéia estão 

ligadas a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade reside no fato de nos 

                                            
92 Marx, K. (1978) Manuscritos Econômicos Filosóficos in col. Os Pensadores, p. 9, Abril cultural, 
SP.     
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proporcionarem ainda um prazer estético e de terem ainda para nós, em certos aspectos, o 

valor de normas e de modelos inascessíveis” (1857).93        

 

Deixando de lado as ambigüidades do pensamento marxiano devemos nos ater a 

questão da morte do sujeito nas estruturas sociais, o que, de fato, levará ao fim da obra de 

arte. 

 

A denúncia mais dramática com relação a impossibilidade do afloramento de uma 

subjetividade autêntica e o conseqüente exercício de uma atividade estética real pode ser 

encontrada na obra do pensador alemão Martin Heidegger (1889-1976). A partir de analise da 

vida cotidiana, moderna, industrial e européia, Heidegger desvelou o destino do homem 

contemporâneo como um ser para a morte.  

 

Em 1914 tem início à primeira guerra mundial, uma luta cruenta por novos mercados 

consumidores e expansão da produção. Os grandes contingentes de trabalhadores expulsos do 

campo e apinhados inumanamente nas cidades serão o alvo da reflexão heideggeriana. 

Heidegger verá no moderno fenômeno das massas urbanas o afloramento da “vida 

inautêntica” como vidas reduzidas à indiferenciação e à monotonia. 

“Para Heidegger, a vida cotidiana faz do homem um ser preguiçoso e cansado de si 

próprio, que acovardado diante das pressões sociais, acaba preferindo vegetar na 

banalidade e no anonimato, pensando e vivendo por meio de idéias e sentimentos acabados e 

inalteráveis, como um ente exilado de si mesmo e do ser.”94    

 

Que arte pode produzir um sujeito que é mero epifenômeno das estruturas 

massificadoras? Pressupondo-se que a produção de uma arte autêntica requer a concreção de 

um sujeito, no mínimo, livre; que arte será dada por uma sociedade tecno-burocrática, que tem 

na violência, velada ou não, a sua forma de legitimação institucional? 

Neste momento de nossa reflexão volta a emergir o conceito contemporâneo de 

industria cultural, culturas de massa, e culturas tradicionais, como expressões estéticas 

parciais ou mesmo inautênticas. 
                                            
93 Completando, Marx afirma que o encanto da arte grega “está indissoluvelmente ligado ao fato de 
as condições sociais insuficientemente maduras em que esta arte nasceu, e somente sob as quais 
poderia nascer, não poderão retornar jamais – Marx, K(1978) in Para a Crítica da Econômia Política 
p. 125, in col. Os Pensadores, Abril cultural, SP.     
94 Martin, Heidegger, in Marilena Chauí – Heidegger Vida e Obra, p. 8 in col. Os Pensadores, 1996, 
ed. Nova Cultural, SP.   
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Paradoxalmente à morte do sujeito e da obra de arte, nunca se produziu e consumiu 

tanta arte nas modernas sociedades industriais e pós-industriais. Diante deste paradoxo 

moderno, o estatuto da arte é posto em questão através das perguntas: o que é arte? E qual a 

sua função social? A reprodução acritica de um sistema destruidor pode ser considerado arte? 

A aceitação passiva das massas urbanas da violência institucionalizada através das trocas 

desiguais ou da coação do “bem estar social” tem produzido arte? Para Benjamim a solução 

encontrada para os impasses sociais da cultura contemporânea foi dada por uma paulatina 

estetização dos processos culturais fascistas. Assim a sociedade contemporânea estaria 

destinada ao fracasso, enquanto expressão de justiça, liberdade e arte. 

 

ARTISTICIDADES EMERGENTES 

 

A arte, para além de suas apropriações sociais, é, em sua essência, uma forma de ser e 

conhecer no mundo. Seu estar no mundo implica portanto uma constante interação com todos 

os fatos, que em suma, lhe dão auto-sustentação, sejam estes naturais ou culturais; neste 

aspecto, o reconhecimento de novas formas implicam na compreensão daquela totalidade que 

a constitui. O estatuto da obra de arte estará assim condicionado pela existência de condições 

de possibilidade, tais como: circunstâncias naturais, culturais, subjetividade estética, 

objetividade da obra, técnica e forma, originalidade. 

 

Seguindo esta abordagem é, pois, possível reconhecer a questão da “obra de arte”, 

como um certo fazer dentro do universo da arte. Este fazer especial, como algo datado no 

tempo, teve sua origem na Grécia e chegou incólume até o século XX; com pouquíssimas 

variações na essência de seu estatuto. Somente a partir do Romantismo, nas obras de Hegel, 

de Marx e nos desdobramentos políticos, econômicos e sociais do século XX, que a obra de 

arte será questionada em seus fundamentos levando à sua final derrocada a partir do dadaísmo 

e da Pop Arte; Pop Arte entendida aqui como uma antítese à deconstrução dadaísta e um 

último esforço para salvar o conceito clássico de obra de arte. 

 

Desmoronado o edifício clássico da concepção estética ocidental, o que sobra da arte 

após a morte do sujeito nas estruturas sociais e o fim da obra de arte? 

 

A partir de determinantes tais como a supressão do valor fetichizado da obra de arte 

enquanto fazer a afirmação de uma supremacia de classe, presentes na reflexão filosófica de 
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Karl Marx, fomos levados a dissolução da fronteira entre arte e a totalidade do fenômeno vital 

e a partir da irrefutável morte do sujeito nas estruturas sociais modernas deu-se a derrocada 

final da possibilidade do afloramento de uma arte autêntica, que fosse livre e original. O 

afloramento da arte, esporádico e acidental não abala a constatação da falência estrutural pela 

qual passa o fazer sensível humano, enquanto a cultura controlada sob a égide globalização 

pós-moderna. 

 

A compreensão das novas artisticidades emergentes no universo contemporâneo passa a 

ser apreendida como paradoxo e antinomia; os movimentos da vanguarda se dividem assim 

entre o cinismo e o ceticismo; cinismo daqueles que patrocinados pelo Estado ou pela 

iniciativa privada insistem em auferir lucros da realidade morta da obra de arte e da 

reafirmação de seu mercado. 

 

Dentro do esquema da pura mercadoria, mercadoria aqui entendida como supremacia 

do valor de troca e exibição sobre o valor de uso e de conhecimento as vanguardas cínicas 

apropriam-se do fenômeno estético como uma mera coisa, tendo por fim, não a satisfação das 

necessidades humanas mas a mera apropriação privada e irracional da natureza (processo de 

reificação) e reprodução do “status quo” da dominação, portanto como ideologias baratas. 

 

Restou às vanguardas que sepultaram a idéia da obra de arte, do mercado e dos 

esquemas de reificação do real a postura cética e crítica diante da arte, gerando, desta forma 

uma nova artísticidade, um novo postar-se estético e ético. Assim dentro do paradoxo gerado 

pela cultura ocidental pode-se detectar junto às vanguardas cético-críticas o renascimento de 

um novo romantismo no seio da dimensão estética da realidade. 

 

 

A EMERGÊNCIA DO NOVO ROMANTISMO NAS À LUZ DAS SOCIEDADES PÓS-

MODERNAS      

 

O fenômeno da re-romantização da atividade estética está associado fundamentalmente, 

à falência do modelo ocidental de sociabilidade. A queda paulatina do modelo vem se 

arrastando desde o início do século com a erupção de quatro sintomáticas guerras mundiais, a 

saber: 1º e 2º guerras, guerra fria e guerra tecnológica do mundo globalizado. 
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Durante este período houve a vigência de três concepções de sociabilidade estruturais, 

todas, a sua maneira, destruidoras ou pouco receptivas a emergência de uma real 

subjetividade, caucada principalmente no exercício pleno da cidadania ou liberdade. 

 

• As modernas sociedades pós-industriais caucadas no hiper consumo tendo o 

modelo americano como base se caucaram por uma postura liberal belicista, criando ilhas de 

bem estar social, onde relativos direitos foram dados a população para que as mesmas 

assumissem uma atitude apática/simpática para com o sistema de seu recalque.  

 

• Um outro exemplo de estrutura social massificante veio do bloco socialista, que 

pós-revolução, insaturou um regime de força e violência destruindo qualquer manifestação de 

subjetividades autênticas. 

 

• Quanto aos países em desenvolvimento e o terceiro mundo, as ditas sociedades 

tradicionais, a maioria optou por regimes de exceção, baseados em falsos direitos políticos, 

seja na vertente liberal quanto na vertente socialista. A falência dos grandes modelos 

societários levou a morte do sujeito e o processo de fragmentação global (globalização) sob a 

égide de um novo liberalismo (tecno-burocrático). Mais competitivo, mais agressivo, este 

novo modelo busca novos mercados de produção e consumo caucado em uma brutal redução 

dos custos de produção. A arte, enquanto atividade sensível e portadora de uma mensagem 

emancipatória vai refletir todo o universo de contradições e antinomias presentes na nova 

estrutura social. 

 

Evadindo-se numa linguagem obscura e framentária, a arte contemporânea será por 

excelência o lugar do estranhamento. Constituindo-se muito mais como dúvida e incerteza, do 

que qualquer “promesse de bonheur”, nunca o tema da morte da arte esteve tão presente, 

principalmente nos grandes eventos internacionais oficiais ou alternativos. 

 

O titanismo niilista será a marca característica da arte contemporânea, impossibilitada 

de manifestar-se de outra forma. O mito prometeico caracterizado pela figura do herói que 

rouba a chama dos deuses despóticos e a dá aos homens para iluminarem as suas vidas, será a 

metafora da arte contemporânea. O caráter romântico da ação de Prometeu se dá justamente 

pela dimensão inútil que ela comporta, pois seu preço será a condenação eterna do herói e 

nunca libertação da raça humana (incapaz de usar o fogo de uma forma libertadora). O mito 
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de Prometeu aparece assim no universo da arte contemporânea como expressão dessa 

antinomia insolúvel: levar sempre o conjunto humano a se espelhar, mas com a quase certeza 

que as modificações positivas serão praticamente invisíveis; daí o inútil de sua atividade 

libertadora. 

 

Lukács, em sua Estética, afirma que arte tem por missão desfetichizar a realidade, o que 

implica, devido a seu caráter mimético, numa representação constante do real, oferecendo à 

humanidade um espelho de sua atividade. Dentro, pois, de contextos tão desfavoráveis, a arte 

de século XX será portadora  de uma mensagem sombria, espelhando contradições 

praticamente insolúveis.                  

 

Para Lyotard, que analisa o fenômeno do conhecimento nas sociedades pós-industriais 

ou pós-modernas, a característica desse fim de século (pós 45) é justamente o fim das grandes 

estruturas ou a “crise dos metarelatos”. 

 

Os grandes sistemas explicativos, as utopias totalitárias de direita e esquerda são o 

quadro sobre o qual debruça  o referido pensador para detectar a emergência de um novo fazer 

sensível, caracterizado pelo conhecimento informatizado. As novas ciências tecnológicas cada 

um a seu turno, buscarão insaturar seus discursos de legitimação ou verdade. Segundo 

Lyotard, “sua legitimação em matéria de justiça social e da verdade cientifica seria a de 

otimizar as performances do sistema, sua eficácia. A aplicação desse critério a todos os 

nossos jogos não se realizaria sem algum terror forte ou gradual. Sede operatórios, isto é 

comensuráveis ou desaparecei.” 95       

 

A pergunta que faz seu texto e que sob certo aspecto guia atividade estética é de como 

ser dará a legitimação dos vínculos sociais? Uma sociedade justa será praticável segundo os 

novos critérios de sociabilidade pós-modernas? 

 

Mas que respostas e soluções podem dar a arte e o trabalho diante dos impasses, 

paradoxos e antinomias nos quais e contra os quais ela se insere? 

 

                                            
95 Lyotard, J.F. (1986) O Pós-Moderno, p. XVII, José Olimpio Editora, R.J. 



 

 

99

 

Para Janete Wolff, “o leitor, o observador ou o público participam ativamente da 

construção da obra de arte”; embora, o leitor, o artista e a obra estejam inemediáveis fincados 

no solo social que lhes deu origem , Wolff, que se preocupa sobre a hermenêutica “correta” 

do fato estético, acaba caindo num relativismo pessimista. Para esta, “o que é claro é que o 

leitor não está tentando apreender a natureza ideológica do texto e expressar suas estruturas 

ocultas de poder e classe. A leitura é teoricamente inocente e analiticamente ingênua. Por isso, 

constitui uma mediação ou fusão de horizontes no sentido mais simples.”96 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
96 Wolff, J.(1982) A Produção Social da Arte, Zahas, p. 120, RJ. 
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9 – CONCLUSÃO – RESUMO DA ÓPERA: CAOS OU A GUERRA DO 

MANGUE 

 

“A catástrofe é uma ação perniciosa e 

dolorosa, como são as mortes em cena, as 

dores veementes, os ferimentos e mais casos 

semelhantes” 

                            Aristóteles, poética.  
 

 

“(...) Por onde andará a gente  

que tantas canas cultiva? 

Feriando: que nesta terra 

tão fácil, tão doce e rica, 

não é preciso trabalhar  

todas as horas do dia, 

os dias todos do mês, 

os meses todos da vida. 

Decerto a gente daqui  

jamais envelhece aos trinta 

nem sabe da morte em vida, 

vida em morte, severina; 

e aquele cemitério ali, 

branco na verde colina, 

decerto pouco funciona 

e poucas covas 

aninha.”    

 

J.C. Melo Neto, Morte e Vida  

Severina (1954-1955) 

 

 

 

 

besouro, moderno, Ezequiel 

candeeiro, cela preta, labareda azulão 

Arvoredo, quina-quina, bananeira, 

sabonete 

catingueira, limoeiro, 

lamparina, 

mergulhão, corisco! 

 

Volta seca, jararaca, cajarana, viriato 

Giritana. moita-brava. Meia-noite. 

Zabelê 

quando degolaram minha 

cabeça 

passei mais de dois segundos vendo o  

meu corpo tremendo 

e não sabia o que fazer 

morrer viver, morrer viver! 

 

Chico Science, sangue de bairro, 

(1996). 
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Lasar Segall, Guerra, 1942, Coleção Museu Lasar Segall, São Paulo. Triste e irrealizado desejo 

de paz subsiste nesta paisagem de melancolia irreversível, pintada em cor de enxofre, que 

expressa a perplexidade diante da barbárie. 
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Para alguns, a melhor forma de acabar com a pobreza é acabar com os pobres: 

não só os que ainda vão nascer, mas também os que já cometeram esse “crime”. Os 

números da mortalidade infantil somados aos da violência urbana, vêm tipificar uma 

realidade de clara exclusão e extermínio de amplas faixas da população da região 

metropolitana do Recife. 

O crescimento do PIB de Pernambuco, em um nível mais rápido do que o 

crescimento demográfico provocou um aumento significativo da renda per capita; 

contudo esse crescimento desenvolveu-se sob o signo de uma tremenda desigualdade 

na distribuição da renda; isso significa que um pequeno número da população reteve o 

grosso da riqueza produzida por todos, enquanto a massa apropriou-se de uma porção 

mínima desta renda. 

A expansão quantitativa da economia beneficiou, antes de tudo, uma reduzida 

parcela da população, gerando o aparecimento de uma classe média urbana 

proporcionalmente pequena. A imensa maioria da população foi marginalizada dos 

benefícios do crescimento econômico; nesse sentido, o desenvolvimento foi, antes de 

tudo, excludente. 

Em vez de eliminar a miséria, alargou o fosso entre os mais ricos e os mais 

pobres. Os 10% mais ricos abocanham mais da metade da renda enquanto os 50% 

mais pobres retêm pouco mais de 10% da riqueza. O crescimento da parte da renda 

apropriada pelos mais ricos realizou-se à custa da redução relativa tanto da parte 

pobre quanto das classes médias. 

As décadas de 60 e 70 – período marcado pelo autoritarismo do regime militar 

– conheceram uma evolução mais pronunciada da concentração de riqueza que a 

década de 80, fase da redemocratização política. O chamado “milagre brasileiro” foi 

também uma etapa de forte concentração da riqueza.  

A tendência à concentração da renda tem raízes profundas, vinculadas às 

estruturas constitutivas da sociedade brasileira. Ela é muito mais que um mero reflexo 

dos anos de autoritarismo militar. 

O monopólio de terra pela elite latifundiária e a base escravista do trabalho 

geraram uma rígida estratificação de classes sociais, que perdurou até o final do 

século passado. A abolição da escravidão não aboliu o monopólio da terra, fonte de 

poder econômico e principal meio de produção até a década de 30. O abismo social 

entre a massa de trabalhadores e a elite de proprietários formou o arcabouço histórico 

para a atual concentração de renda no país. 
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A formação do moderno mercado de mão-de-obra urbano apoiou-se na 

combinação de um acelerado crescimento vegetativo com um intenso exôdo rural: a 

oferta abundante da força de trabalho acompanhou o investimento da economia 

industrial. Um estoque quase inesgotável de força de trabalho de baixa qualificação 

permitiu a manutenção de níveis salariais reduzidos no setor secundário e, mais ainda 

no setor terciário, a grande maioria da população permaneceu à margem do mercado 

consumidor de bens duráveis. As classes médias que se destacaram do universo de 

consumo das massas dos assalariados, se vêem novamente emparelhados com os 

assalariados urbanos e rurais. 

 

Pobreza e Miséria x Luxo e Poder 

 

A pobreza é a condição no qual os indivíduos estão incapacitados de suprir as 

necessidades mínimas indispensáveis para ter um desenvolvimento normal, tanto 

como ser biológico quanto integrante de uma determinada sociedade. Essas 

necessidades mínimas envolvem, antes tudo, a alimentação, que deve fornecer 

quantidades vitais de energia e proteínas; entretanto, as necessidades mínimas sociais 

ultrapassam o quadro da mera alimentação e incluem itens indispensáveis ligados à 

saúde, vestuário, habitação, transporte, segurança, etc. 

A quantificação dos custos de satisfação desse conjunto de necessidades 

permite estabelecer a chamada linha de pobreza. Os indivíduos cuja renda situa-se 

abaixo dessa linha encontram-se em condições de pobreza, o que na região 

metropolitana do Recife perfaz 60,28% da população. 

Outro indicador vital muito importante é a mortalidade infantil, que reflete 

com nitidez as conseqüências da desnutrição e da disseminação de doenças vinculadas 

às más condições sanitárias e de saúde, que em Pernambuco é de 58,2%, ou seja de 

cada 100 crianças que nascem 58 morrem, um número realmente alarmante. 

Na região metropolitana do Recife, foi reproduzida a rígida divisão de classes 

típica da zona rural, onde uma elite privilegiada convive com a pobreza da maioria da 

população. 

Outro índice de qualidade de vida da população é a educação e ao acesso e 

escolarização. É público e notório que a evolução e desenvolvimento de uma 

sociedade e economia está intimamente ligado ao grau de escolarização e educação de 

seu povo. O quadro educacional brasileiro é bastante insatisfatório. Alguns 
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indicadores quantitativos e qualitativos mostram o longo caminho a percorrer em 

busca da eqüidade. Comparações com outros países em estágio equivalente de 

desenvolvimento (8ª economia) colocam o Brasil em clara desvantagem no quadro da 

educação, o que revela, de fato, a existência de dois ou mais Brasis. Esses resultados 

refletem o processo de extrema concentração de renda e de níveis elevados de pobreza 

no país, pode-se dizer que o analfabetismo no Brasil é, hoje um fenômeno localizado, 

onde o sudeste apresenta uma taxa inferior a 5% e o nordeste 26,6%, ou seja, cinco 

vezes maior do que a do sul e sudeste. 

A taxa de analfabetismo na região metropolitana do Recife é de 12%. 

Quanto ao acesso ao ensino superior, o abismo é violento, onde apenas 6,0% 

da população da RMR (Região Metropolitana do Recife) tem acesso a esta parcela do 

saber, o que revela uma extrema elitização de saber, portanto o acesso a um maior 

padrão econômico e de vida, reflexos enfim da manutenção e reprodução do esquema 

casa grande/senzala. 

Os indivíduos que sobrevivem a pobreza e as doenças sinalizam uma 

expectativa de vida também muito baixa, que em Pernambuco é de 63 anos. A linha 

de pobreza nas cidades não pode ser colocada no mesmo lugar que no meio rural. Nas 

cidades o custo de vida é mais elevado, pois todos os itens que compõem as 

necessidades indispensáveis para o individuo exigem dispêndios monetários. No 

campo, freqüentemente, roças familiares fornecem uma parte dos produtos de 

alimentação e, em geral, os custos com habitação e transporte são reduzidos. 

Nas cidades, o acesso à habitação e aos serviços públicos (abastecimento de 

água, rede de esgoto, eletricidade etc) se faz através do mercado de terras e móveis. A 

compra, ou a locação de um pedaço do espaço urbano é a condição prévia legal para 

morar na cidade e usufruir de infra-estrutura geridas pelo poder público e mantidas 

pelos recursos da coletividade. Assim o citadino é, em primeiro lugar, um consumidor 

de terrenos e imóveis urbanos. Os terrenos urbanos custam não pelo que são mas pelo 

que tem à sua volta. A população pobre é marginalizada do acesso à habitação e aos 

serviços públicos pela barreira constituída pelo mercado imobiliário, impossibilitada 

de adquirir terreno e moradia no mercado imobiliário formal, é levada a integrar-se ao 

espaço urbano através de um mercado clandestino de terras e casas que envolve 

loteamentos clandestinos na periferia, cortiços e favelas. Uma cidade clandestina é 

produzida à margem da “cidade legal” e seus moradores são cidadãos pela metade; 
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como já foi dito, Recife é a cidade do Brasil que, mais possui favelas (40% da 

população vive em situação irregular).       

A conexão entre as péssimas condições de moradia e o aparecimento de 

doenças é inevitável. 

 

A questão da moradia 

 

Êxodo rural acelerado e o conseqüente processo de inchamento urbano, 

geraram a expansão da cidade clandestina, principalmente na forma de favelas, 

através da ocupação de áreas urbanas e suburbanas carentes de serviços públicos. A 

produção da moradia, nessas áreas periféricas, realizou-se basicamente pela 

autoconstrução. A unidade familiar, às vezes ajudada por mutirões de amigos e 

vizinhos, edifica a habitação com materiais baratos de qualidade inferior. O trabalho 

avança à noite e nos fins de semana. Inexistem especificações técnicas ou projetos 

arquitetônicos. Durante as grandes chuvas, tornam-se comuns os desabamentos e 

mortes. A favela escapa ao mercado imobiliário e ao controle das autoridades, a 

quantificação dos seus moradores é precária e os dados do recenseamento não são 

confiáveis, mesmo os governos municipais trabalham com dados diversos e 

contraditórios. 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que em tese garantia a 

construção da habitação popular, foi desviado para as classes médias e ainda assim, 

não cobrem as demandas de moradia regular. O Estado neo-liberal, porfim, 

definitivamente se exclui de intervir e resolver a problemática da habitação das 

classes populares. O povo e a iniciativa privada que se virem na resolução deste 

problema! cresce assim o número de cidadãos sem terra e sem teto, morando 

inclusive, nas ruas ou debaixo de viadutos; daí a emergência dos movimentos sociais 

organizados dos Sem-Terra (MST) e dos trabalhadores Sem-Teto (MTST). 

 

O Estado Neo-Liberal e o mercado de trabalho urbano 

 

O Estado Neo-Liberal é justamente a saída do poder público das questões 

relativas à vida dos cidadãos; estes trabalham; pagam impostos por tudo, enriquecem 

a máquina política do Estado e da classe empresarial, mas recebem o mínimo de 

retorno da riqueza por eles produzidas. Dentro pois, desta nova perspectiva, de 
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acumulação de riquezas e de não distributividade, o cidadão comum, ou a população 

deve, enfim, apesar da brutal taxa de impostos, sobre tudo, arcar as despesas de 

alimentação, transporte, moradia, saúde, educação, etc. Os políticos e a classe 

empresarial alegam que o serviço da dívida externa (contraída para o seu próprio 

enriquecimento) não permite que o Estado exerça qualquer papel social de melhoria 

das classes trabalhadoras ou mesmo dos desempregados. 

O encolhimento da economia brasileira como um todo e sua concentração na 

mão de uma minoria criou, por fim o “Estado Paralelo”, sociedade marginal, e da 

economia subterrânea, aliados muitas vezes à doença, ao crime, a prostituição, ao 

tráfico de drogas e a fuga do Estado formal. 

 

A explosão da economia informal 

 

A economia informal ou quarta economia é um misto da economia terciária 

(comércio, prestação de serviços, atividades comunitárias, médicas, odontológicas, de 

ensino, profissionais liberais, técnicos autônomos, empregados do setor financeiro e 

outras atividades gerais). 

Na prestação de serviços (e, em menor escala, no comércio de mercadorias) 

concentram-se as ocupações ligadas à economia informal, um verdadeiro “vale tudo” 

pela sobrevivência à margem do Estado e da economia formal. 

A economia informal urbana é constituída por todas as atividades organizadas 

de um modo não-capitalista, ou fora do controle do capitalismo formal com base na 

propriedade dos instrumentos de trabalho e meios de produção. O trabalho é feito pelo 

produtor, seja individualmente ou auxiliado por familiares ou por alguns contratados. 

Freqüentemente a economia informal é também uma “economia submersa”, escapando 

à cobrança de tributos e as regulamentações legais do Estado. É muitas vezes marcada 

inclusive pelo escambo, ou troca direta de bens e serviços, compõem-se de um 

conjunto heterogêneo de atores que vão de trabalhadores altamente qualificados, até 

aos sem qualificação nenhuma (onde mulheres, desempregados, jovens, velhos, 

crianças, profissionais do sexo, doentes, mendigos, camelôs, etc) se viram como 

podem para sobreviver. 

A estimativa é que 60% da força de trabalho esteja, já, na informalidade e os 

40% restantes da População Economicamente Ativa (PEA) seja responsável pela 

manutenção das contas comuns a todo, como é o caso da saúde pública. Um negócio 
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que cresce a cada dia e que o Estado formal tenta de alguma forma cadastrar e taxar 

seus possíveis lucros. 

 

 

VOTO E LUTA PELA CIDADANIA: Vozes Subterrâneas do Mangue clamam por seus 

direitos. 

 

O Estado que em tese, deveria proteger todos os seus cidadãos, 

principalmente aqueles historicamente excluídos da participação social na economia, 

a cada dia, em seu modelo neo-liberal, se abstém de suas funções primordiais, 

deixando o povo a mercê da própria luta pela sobrevivência. 

Ao lado da classe empresarial, o Estado, configura-se como uma entidade de 

comportamento extremamente desleal. Em síntese, o corpo social teria 3 partes 

constituintes essenciais e em eterno conflito: o povo, os empresários e o Estado, 

sendo que das três o Estado, devido ao seu caráter policial e coletor, detém a maior 

parcela da riqueza produzida pela nação, além de ter ao seu lado a máquina judiciária, 

controlar o poder legislativo e as armas. Em tese o Estado seria formado por três 

poderes autárquicos e independentes; mas um certo ranço monárquico, faz com que o 

sistema presidencialista acabe exercendo o controle dos outros dois poderes, que, em 

verdade, não lhe são tão estranhos com relação à manutenção de um certo poder e 

status de classe; portanto, a grosso modo, poderia-se afirmar que os três poderes na 

verdade são faces de uma mesma moeda. Na perspectiva marxista, os três poderes do 

Estado, ou o Estado como um todo, teria por função, principal, não assegurar o bem 

de toda a sociedade, mas apenas manter a dominação e a exploração do povo, a seu 

favor e dos empresários, o que é um escândalo. 

O Estado neo-liberal populista, introduzido a partir de 1995, seguindo a cartilha 

Keynessiana97, tem se pautado em sair de todas as esferas da economia deixando suas 

obrigações sociais livres para serem controladas pela iniciativa privada. O Estado 

neo-liberal ao mesmo tempo que saí da economia formal, controla seus mecanismos 

de arrecadação e taxação, detendo, desta forma, fabulosa parcela do capital da nação, 

que, uma hora emprega em seu benefício próprio, outra hora inverte estes capitais 
                                            
97 Segundo Keynes, numa perspectiva puramente economicista e tecno-capitalista, a economia é 
regida por decisões dos grandes capitalistas associados aos políticos e políticas do Estado visando-se 
ao fim muito mais o equilíbrio orçamentário dos indicadores macro-econômicos do que o equilíbrio 
social sobre a perspectiva do trabalho.  
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sociais para as mãos do empresariado. No Brasil, especialmente, o Estado é a maior 

riqueza e o maior patrão.  

A questão das classes populares é, justamente, como se re-apropriar da sua 

riqueza extraída, através da busca do controle da máquina estatal e da economia 

privada dando-lhes um caráter eminentemente social. 

Dentro do esquema clássico liberal ou burguês, o acesso à máquina do Estado 

e a re-socialização da economia privada seria possível essa tese, a partir do voto 

popular.  

A história do direito de voto contada pelo espelho das constituições é a 

história da progressiva incorporação formal de parcelas crescentes da população ao 

exercício dos direitos políticos; contudo à medida que o círculo dos eleitores era 

ampliado a favor do povo, disseminavam as práticas de falsificação política dos 

interesses populares, haja vistos os casuísmos eleitorais e os golpes militares, 

financiados muitas vezes pelos interesses externos de manter o país atrelado a 

exploração internacional.  

O conhecido fenômeno do “coronelismo” e “clientelismo” é parte integrante e 

indissociável da política nordestina e brasileira. 

Trata-se do controle que os grandes proprietários de terra (os “coronéis”) 

exerciam e em alguns casos ainda exercem sobre os votos de milhares de 

trabalhadores que viviam em “sua” região.  

O “coronel” arrumava empregos em suas terras, batizava as crianças (em 

tempo, a igreja católica, sempre foi uma grande aliada da permanência e manutenção 

do poder burguês, apesar de suas roupagens por vezes progressistas e democráticas) e 

prometia pequenos favores à população à época das eleições. O “coronel” não era 

apenas o proprietário das terras: era o proprietário das consciências. A urbanização e 

a modernização golpearam violentamente as práticas coronelistas rurais, sendo que os 

antigos coronéis do campo foram substituídos pelos “coronéis do asfalto”, fazendo da 

miséria e ignorância do povo um terreno fértil para suas práticas demagógicas na 

busca do eterno inquestionamento do Estado de exploração. 

Nas favelas e bairros populares, através do uso passivo dos meios de 

comunicação e do assistencialismo. (bolsas escola, bolsa alimentação, cartão cidadão, 

etc.) os novos coronéis com a ajuda do poder federal e do capital internacional 

reconstroem a farsa do coronelismo tradicional. As recentes eleições federais 

estaduais e municipais, malgrado esta teia de manipulação do poder dirigente, tem 
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apontado sistematicamente para a direção da chegada do povo ao poder, o que até a 

presente data tem se mostrado mais que um desejo, uma quimera, levando-se em 

consideração que o uso da força e da violência acaba sendo o divisor de águas entre 

os interesses do povo e das classes dominantes. 

O Brasil seria, na ótica do capital, um país do primeiro mundo, assim que 

acabasse com a pobreza que ele mesmo fabricou; as políticas de controle da 

natalidade e extermínio em massa através da forma, desemprego e lutas intestinas têm 

buscado insistentemente limpar o país desta parcela da população desnecessária e 

inútil, que retardam sua entrada esfera  fascistas dos países do primeiro mundo. 

Quanto as classes populares, o povo das favelas, dos mangues, das áreas de 

estagnação mobiliária, até mesmo a enorme massa carcerária do país, estas têm, à sua 

maneira e através de seus partidos, tentado forjar formas de resistência, mecanismos 

econômicos informais e formas culturais de luta, pelo menos pela sua 

sobrevivência.Como diria Chico Science: 

“Da lama ao caos 

 Do caos à lama 

 Um homem roubado, nunca se engana”. 
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Lasar Segall (1956) Coleção Museu Lasar Segall, São Paulo: Sobre a avermelhada mancha 

da fábrica, o cinza unificador dos homens em protesto. É a Guerra que continua. Ali, 

troncos decepados. Aqui, cabeças incorpóreas. 
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Turismo em Campo Minado ou Desenvolvimento com Exclusão Social 

um passo à frente 
e você não está mais no mesmo lugar 
eu só quero andar 
nas ruas de Peixinhos 
andar pelo Brasil 
ou em qualquer cidade 
andando pelo mundo 
sem ter “sociedade” 
andar com meus amigos de eletricidade 
andar com as meninas 
sem ser incomodado 
na na na 
eu só quero andar 
nas ruas do Brasil 
andar no mundo livre sem ter “sociedade” 
andando pelo mundo 
de todas as cidades 
andar com meus amigos 
sem ser incomodado 
andar com as meninas de eletricidade 
na na na 

 
 

UM PASSO NO MUNDO LIVRE 

         Chico Science,(1996). 

 
A violência social, fenômeno que assola o Estado de Pernambuco, colocando-

o, ora em primeiro lugar, no Brasil, ora em terceiro, na perspectiva de uma análise 

sociológica mais profunda revela a contínua queima de material humano e nada mais 

é que o resultado de um modelo perverso de desenvolvimento, que sempre aliou a 

produção de riquezas a uma violenta exploração de mão-de-obra, do período colonial 

à pós-modernidade. A sociedade, como já apontava Marx em 1857, entra assim numa 

contradição entre  “as forças produtivas materiais da sociedade” (as classes 

trabalhadoras) com as “relações de produção existentes” (exploração desenfreada das 

classes dirigentes), gerando o que ele denomina: um processo de luta intestina ou de 

“revolução social”. 

Arte, política, religião, filosofia, etc vão refletir este drama, e através destas 

instâncias de representação superiores, “os homens tomam consciência deste conflito 

e o conduzem até o fim”. A tragédia grega que teve seu apogeu no século de Péricles 
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(séc IV a.c.), era, na perspectiva de Aristóteles (384-322 a.c.), uma representação  

artística superior dos conflitos que convulsionavam a sociedade clássica. Em sua 

famosa obra poética, Aristóteles a afirmava que “o poeta é imitador, como o pintor ou 

qualquer outro imaginário; por isso, sua imitação incidirá num destes três objetivos: 

– coisas que eram ou quão são, 

– quais os outros dizem que são ou quais parecem, 

– ou quais deveriam ser.” 

A tragédia deveria, por fim, levar a comunidade a uma catarse, em virtude de 

suscitar na platéia “o terror e a piedade”, tendo por  consequência “a purificação 

destas emoções”. 

A expressão poética e musical de Chico Science, a nível das artes, vem cumprir 

o seu papel catártico representando a sociedade em seu estado de conflito e quiçá 

vislumbrando possíveis soluções, que ela deveria seguir; como o mesmo afirma: “eu 

só quero andar nas ruas de Peixinhos, andar pelo Brasil, ou em qualquer cidade pelo 

mundo, sem ter “sociedade” ( ... ) andar no mundo livre sem ter “sociedade”. 

A que “sociedade” Chico Science se refere? A dissolução da sociedade? 

Impossível. Uma sociedade sem classes? Muito provável, tendo em vista  o cunho 

sempre “engajado” que sua poética, ao lado do pensamento de Josué de Castro, 

possuía. 

A economia pernambucana, sempre foi ancorada em um desenvolvimento 

voltado para o exterior, aliada a uma descomunal exploração de mão-de-obra (do 

ciclo da cana à pós-modernidade) criando o quadro de uma dependência externa de 

capitais sobre o fundo de um processo de exclusão violenta das classes populares. 

Alie-se ao excludente ciclo da cana, o problemático  ciclo do couro ou ao sertão, 

marcado pela seca, latifúndio, exploração e miséria. 

A falência de ambos os ciclos econômicos, em virtude da ineficiência de suas 

lideranças em forjar novas proposições econômicas e sociais, levou ao inchaço da 

cidade do Recife, ou a capital do Mangue, onde grandes contingentes da população 

do sertão e da zona da mata, se fundem, numa perspectiva catastrófica, haja visto a 

incapacidade da cidade de absorver a grande mão-de-obra excedente, a nível de 

suprir suas demandas de emprego, saúde, alimentação, educação, etc.  

A supressão das demandas populares de uma maior e melhor qualidade de 

vida, implicaria, num reordenamento da economia reforçando o mercado interno, 
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aliada a uma grande política de redistribuição de renda – o que a elite empresarial e 

política se recusa terminantemente a fazer.  

Diante do caos social e econômico, esta mesma elite, resolve aplicar o capital 

acumulado pela exploração histórica das classes populares na construção de um novo 

paradigma  artificial de crescimento econômico (a indústria do lazer e do turismo) 

sem resolver o problema básico da exclusão social e das graves conseqüências que a 

mesma deixa no tecido societário como um todo. Daí o título deste último escrito: 

turismo em campo minado. Quem se arriscaria a vir para uma das mais violentas 

cidades do país para passar seus dias de descanso? 

Evidentemente que as agências de turismo internacionais e nacionais, além de 

venderem seus fantasiosos pacotes, que incluem lindas praias, tradições culturais 

seculares, etc. alertam para o perigo do campo minado para onde estão mandando 

seus  clientes, sob pena, inclusive de terem sua reputação denegrida em virtude da 

propaganda enganosa. 

Excetuando-se, o setor de serviços, do qual faz parte a industria do turismo, 

incrementado pelo atual governo neo-liberal regional, os capitais internos e externos 

acabam por se tornar pouco interessados em investir numa economia tão 

problemática, como é o caso da pernambucana altamente individada, interna e 

externamente, e com um quadro social extremamente problemático. 

A estagnação da economia pernambucana (arrecadação praticamente igual 

aos gastos) na verdade, em virtude da alta taxa de juros que o Brasil prática na 

economia interna, empurra a economia pernambucana a um processo de recessão; 

como os preços são constantemente corrigidos em virtude das flutuações da economia 

internacional, temos, de fato uma recessão com inflação, ou estagflação. 

O quadro de uma economia estagnada com inflação, aliada ao desinteresse de 

se forjar um novo projeto econômico e social realmente sólido e fundamentado, acaba 

por levar a situação do Estado burguês e neo-liberal a horizontes extremamente 

sombrios. Somente um novo projeto econômico que alie crescimento com inclusão 

social, pode alavancar ou retomar o desenvolvimento do Estado como um todo; 

enquanto isso não for feito, Recife continurá sendo a capital da lama, e sua expressão 

máxima a nível da cultura e das artes na pós- modernidade será a estética da fome ou 

do mangue, como identidade e resistência cultural. 
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a engenharia cai sobre as pedras 

um curupira já tem seu tênis importado 

não conseguimos acompanhar o motor 

da história  

mas, somos batizados pelo batuque e 

apreciamos a agricultura celeste 

mas, enquanto o mundo explode 

nós dormimos no silêncio do bairro 

Zumbi 

bateu no tombo e correu no chão 

de dentro pra fora  

de fora pra dentro 

onde o pensamento apareceu 

pela primeira vez no mesmo lugar 

INTERLUDE ZUMBI 

Ibidem (1996 ) 

fechando os olhos e mordendo os lábios 

sinto vontade de fazer muita coisa. 

ENQUANTO O MUNDO EXPLODE 

Chico Science (1996) 

 

POR UMA NOVA ESTÉTICA 

     

“ O combate é de todas as coisas pai, de todas rei, e uns 

ele revelou deuses, outros homens; de uns fez escravos, 

de outros livres.” 

Heráclito de Eféso, cerca de 540 – 470 a.C. 

 

“Fiat ars, pereat mundus, esta é a palavra de 

ordem do Fascismo, que, como reconhecia 

Marinetti, espera da guerra a satisfação artística de 

uma percepção sensível modificada pela técnica. 

(...) Essa é a estetização da política, tal como a 

pratica o fascismo. A resposta do comunismo é 

politizar a arte”. 

W. Benjamin, A Obra de Arte, (1936). 

As classes populares, ou sociedade dos homens caranguejos, deixando de lado a 

parafernália técno-financeira que os “novos coronéis” criaram e cujas contas não vão pagar, 

resta forjar um novo “mundo livre”, um novo quilombo de Zumbi, um novo arraial de 

Canudos, onde a lógica da exploração e da destruição humana e natural sejam estancadas, 

através da re-socialização da riqueza por todos produzida, porém privatizada na mão de tão 

poucos e de forma tão perversa.  
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10.1. ANEXO: POIESIS E ANTI-POSTAIS – FORMULAÇÃO PLÁSTICA “DA 

LAMA AO CAOS DO CAOS À LAMA”     

 

Paulo Freire (1921-1997) (98) nos apresenta em sua obra Pedagogia do Oprimido a 

questão da constituição do mundo e homem a partir da palavra: a palavra seria assim, o 

primeiro signo do mundo enquanto, imagem sonora. Estas imagens sonoras seriam a base do 

diálogo, que também se processaria enquanto apreensão visual. Daí a emergência das imagens 

pictóricas. Na perspectiva Freiriana, os indivíduos através destes campos de interação 

lingüística geradores criariam a possibilidade da leitura do mundo, enquanto processo de 

compreensão e dialogo com a realidade na qual se vive. 

 

Um passado comprometido, uma apropriação desigual e injusta do trabalho uma 

industrialização mal planejada, uma elite política e empresarial fisiológica e sem projeto, 

associado a altas taxas de desemprego, analfabetismo, carência de alimentação, habitação e 

saúde criaram a síntese caótica pela qual passa a cultura e a economia atual de Pernambuco. 

 

As fotos colagens intituladas ANTI-POSTAIS procuram mostrar através dos cacos 

urbanos um outro olhar sobre a cidade do Recife ou “Mangue Town”. À estética do realismo 

fotográfico são associados outros olhares e leituras tais como: a perspectiva do inconsciente, 

elementos míticos e arcaicos, surrealismo, cacofonia dadaísta, expressionismo e 

experimentalismo. 

 

Não se trata de mais um esteticismo, mas de recursos formais utilizados, tendo em vista 

a construção de uma linguagem que consiga exprimir a complexidade do real. O recurso do 

estranhamento plástico é usado como forma de se re-situar o olhar do observador, anestesiado 

pelas imagens do cotidiano, levando-o a perda de seu referencial imediato e ingênuo. A idéia 

é levar o observador a um transe no qual reconheça a crueldade presente no real no qual ele 

vive. 

 

A utilização da fotografia em preto e branco,  busca recriar um pathos nostálgico, 

através do qual o olhar do observador como num velho álbum de familiar, buscaria projetar 

suas emoções, tendo como pano de fundo uma cidade que não existe mais. 

                                            
98 Freire, P. Pedagogia do Oprimido, RJ, Paz e Terra, 1988.   
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A construção da Estética do Mangue em sua formulação visual e plástica utilizará os 

recursos estilísticos sintetizados, principalmente na Poética Aristotélica. Parte-se da idéia 

idílica de um tempo passado, perdido na memória e materializado pelas fotografias em preto e 

branco; dá-se desta forma o reconhecimento. Do reconhecimento caminha-se em direção ao 

enredo, às peripécias, ao estranhamento trágico e a catarse final. 

 

A atmosfera “noir” das fotografias associadas à criação de uma anti-imagem levaria o 

observador a produzir uma catarse negativa, através da qual expressaria seus conflitos 

inconscientes com relação a uma realidade que ele reconhece, no entanto recalca.99  

 

O herói, ou os anti-heróis da cultura mangue revelam então em suas visualidades 

truncadas o monstruoso e o catastrófico presentes na cena plástica antecipando o nó ou o 

desenlace trágico. 

 

A concentração aparente desconexa de imagens do sertão, da cidade, do passado, e do 

presente cria, como no impressionismo, uma terceira imagem, subliminar ou inconsciente, na 

qual o observador mergulha e se perde na busca de uma identidade.  

 

Sertão, litoral, vaqueiros, trabalhadores urbanos, caos e marginalidade, luxo e pobreza 

se fundem criando um novo olhar que, também é de uma nova realidade e de  um novo 

homem. O sertão-mangue é o portador da grande chave imaginária desta estética. O sertão é o 

mangue, e o mangue é o sertão, ambos se misturam na inclemência de uma natureza 

surpreendente e aterradora. 

 

A cultura do mangue em sua formulação plástica, talvez se aproxime da leitura 

nietzchiana (100) do fato trágico onde a mesma é experimentado como uma descarga sensível, 

emocional e intelectual, dionísica, e apolínea – em poucas palavras – agonizante. Para 

Nietzche (1844 – 1900) “ o homem grego, que podia perceber claramente o horrível e o 

                                            
99 Segundo Freud (1856-1939) o inconsciente teria sua gênese nas pulsões iniciais do individuo 
marcadas pela necessidade de auto conservação e prazer. Ao entrar em choque com as restrições da 
civilização (por ex: a moral burguesa)  grande parte dessas pulsões seriam recalcadas dando origem 
a neuroses ou desejos reprimidos. A demarche Freudiana  é justamente a busca da compreensão da 
dialética: desejo-recalque-neurose. A utilização do aparato teórico Freudiano, presente 
principalmente na sua obra o “Mal-Estar na Civilização” (1929), neste momento da pesquisa se torna 
fundamental como forma de trabalhar o conflito dialético desejo-insatisfação presente no tecido 
social.  
100 O nascimento da tragédia no Espírito da Música. 
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absurdo da existência, conseguiu transfigura-la por meio do espírito dionisíaco domando e 

sujeitando o horrível que assim se torna o sublime, isto é o objeto da tragédia.” 

 

Numa época de grandes incertezas, no qual o destino ou a moira aparece sempre como 

o ponto de fuga, não poderíamos produzir outra estética, no universo da cultura pernanbucana, 

senão a estética da fome, ou do Mangue.    
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POIESIS E ANTI-POSTAIS – UMA POSSÍVEL  FORMULAÇÃO 

POÉTICO - PLÁSTICA DA ESTÉTICA DO MANGUE 
As expressões poéticas que aqui acompanham os Anti-Postais aparecem apenas como forma 

de ilustração e busca de identidade entre o propriamente imagético e a literatura, não sendo 

nosso intuito fazer-lhes um estudo estético-formal mais rigoroso.  

 

 
 

 

O RETIRANTE RESOLVE APRESSAR OS PASSOS PARA CHEGAR LOGO AO 
RECIFE 
(João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina) 
 
– Nunca esperei muita coisa, 
digo a Vossas Senhorias. 
O que me fez retirar 
não foi grande cobiça; 
o que apenas busquei  
foi defender minha vida 
da tal velhice que chega 
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GUIA PRÁTICO DA CIDADE DO RECIFE 
(Carlos Pena Filho) 
 
O Início 

 

No ponto onde o mar se extingue 
e as areias se levantam 
cavaram seus alicerces 
na surda sombra da terra  
e levantaram seus muros 
do frio sono das pedras. 
Depois armaram seus flancos: 
trinta bandeiras azuis 
plantadas no litoral. 
Hoje, serena flutua, 
metade roubada ao mar, 
metade à imaginação, 
pois é do sonho dos homens 
que uma cidade se inventa.
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MONÓLOGO AO PÉ DO OUVIDO 
(Chico Science – 1995) 
 
Modernizar o passado 
É uma evolução musical 
Cadê as notas que estavam aqui 
Não preciso delas! 
Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos 
O medo dá origem ao mal 
O homem coletivo sente necessidade de lutar 
O orgulho, a arrogância, a glória 
Enche a imaginação de domínio 
São demônios os que destroem o poder 
Bravio da humanidade 
Viva Zapata! 
Viva Sandino! 
Antônio Conselheiro  
Todos os Panteras Negras 
Lampião e sua semelhança 
Eu tenho certeza eles também cantaram um dia. 
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MANGUETOWN 
(Chico Science) 
 
estou enfiado na lama 
é um bairro sujo 
onde os urubus tem casas 
e eu não tenho asas 
mas, estou aqui em minha casa 
onde os urubus tem asas 
vou pintando, segurando a parede do  
mangue do meu quintal 
manguetown 
andando por entre os becos 
andando em coletivos 
ninguém foge ao cheiro sujo 
da lama da manguetown 
andando por entre os becos 
andando em coletivos 
ninguém foge à vida suja dos dias da  
manguetown 
esta noite sairei  
vou beber com meus amigos 
e com as asas que os urubus me deram  
ao dia 
eu voarei por toda a periferia 
vou sonhando com a mulher 
que talvez eu possa encontrar 
e ela também vai andar  
na lama do meu quintal 
manguetown 
andando... 
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ANTENE–SE 
(Chico Science) 
 
 
É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo 
Escutando o som das vitrolas, que vem dos mocambos 
Entulhados à beira do Capibaribe 
Na quarta pior cidade do mundo 
Recife cidade do mangue 
Incrustada na lama dos manguezais 
Onde estão os homens caranguejos 
Minha corda costuma sair de andada 
No meio da rua, em cima das pontes 
É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo 
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DA LAMA AO CAOS 
(Chico Science) 
 
Posso sair daqui para me organizar  
Posso sair daqui para me desorganizar 
Da lama ao caos  
Do caos a lama 
Um homem roubado nunca se engana 
O sol queimou, queimou a lama do rio 
Eu vi um xié andando devagar 
Vi um aratu pra lá e pra cá 
Vi um caranguejo andando pro sul  
Saiu do mangue, virou gabiru 
Oh Josué, eu nunca vi tamanha desgraça 
Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça  
Peguei o balaio, fui na feira roubar tomate e cebola 
Lá passando uma véia, pegou minha cenoura 
Ai minha véia, 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 me desorganizar    
Que eu me desorganizando posso me organizar 
Da lama ao caos  
Do caos à lama 
Um homem roubado nunca se engana 
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CRIANÇA DE DOMINGO 
(Chico Science) 
 
eu sábado vou rodar 
criança de domingo 
sem saber guiar 
criança de domingo 
amanhã tem mais  
segunda é um dia lindo 
faça chuva ou sol 
amo o meu domingo 
eu sábado vou rodar 
criança de domingo 
faça chuva ou sol  
amo meu domingo. 
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A PRAIEIRA 
(Chico Science) 
 
No caminho é que se vê a praia melhor pra ficar 
Tenho a hora certa para beber 
Uma cerveja antes do almoço é muito bom 
Pra ficar pensando melhor 
E eu piso onde quiser, você está girando melhor; garota! 
Na areia onde o mar chegou, a ciranda  
acabou de começar, e ela é! 
E é praieira! Segura bem forte a mão  
E é praieira! Vou lembrando a revolução, 
vou lembrando a revolução  
Mas há fronteiras nos jardins da razão 
E na praia é que se vê a areia melhor para deitar 
Vou dançar uma ciranda pra beber  
Uma cerveja antes do almoço é muito bom 
Pra ficar pensando melhor 
Você pode pisar onde quer  
Que você se sente melhor  
Na areia onde o mar chegou     
A ciranda acabou de começar, e ela é! 
E é praieira! Segura bem forte a mão  
E é praieira! Vou lembrando a revolução, 
vou lembrando a revolução 
Por que há fronteiras nos jardins da razão? 
No caminho é que se vê a praia melhor pra ficar 
Tenho a hora certa pra beber 
Uma cerveja antes do almoço é muito bom 
Pra ficar pensando melhor. 
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RIOS, PONTES E OVERDRIVES 
(Chico Science e Zero Quatro) 
 
É Macaxeira, Imbiribeira, Bom Pastor, é o  
Ibura, Ipsep, Torreão, Casa Amarela 
Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santo 
Amaro, Madalena, Boa Vista 
Dois Irmãos, é o Cais Do Porto, é Caxangá 
é Brasilit, Beberibe, CDU 
Capibaribe e o Centrão 
Rios, pontes e overdrives – impressionantes 
esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, 
mangue, mangue, mangue 
Rios, pontes e overdrives – impressionantes 
esculturas de lama 
Mangue, mangue, mangue, mangue, 
mangue, mangue, mangue 
E a lama come mocambo e no mocambo  
tem molambo 
E o molambo já voou, caiu lá no calçamento  
bem no sol do meio-dia 
O carro passou por cima e o molambo 
ficou lá 
Molambo eu, molambo tu, molambo eu, 
molambo tu   
Rios, pontes e overdrives – impressionantes 
esculturas da lama 
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Mangue, mangue, mangue, mangue, 
mangue, mangue, mangue, mangue, 
Molambo eu, molambo tu, molambo eu, 
Molambo boa peça de pano pra se costurar mentira 
Molambo boa peça de pano para se  
costurar miséria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

133

133 

 

CORPO DE LAMA 
(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 segue os pensamentos 
mas a chuva mude os sentimentos 
se o asfalto é meu amigo eu caminho 
como aquele grupo de caranguejos 
ouvindo a música dos trovões 
Essa chuva de longe que tu vê 
é apenas a imagem do soul 
esse sol de longe que tu vê 
é apenas a imagem que é tu 
fiquei apenas pensando 
que seu rosto parece com as minhas  
idéias 
fiquei lembrando que há muitas garotas  
em ruas distantes 
há muitos meninos correndo em mangues 
distantes 
essa rua de longe que tu vê 
é apenas a imagem do soul 
esse mangue de longe que tu vê  
é apenas a imagem que é tu 
se o asfalto é meu amigo... 
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deixar que os fatos sejam fatos naturalmente,  
sem que sejam forjados para 
acontecer 
deixar que os olhos vejam pequenos  
detalhes lentamente 
deixar que as coisas que lhe circudam 
estejam sempre inertes 
como móveis inofensivos 
para lhes servir quando for preciso 
e nunca lhe causar danos mortais, físicos 
ou psicológicos. 
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CHOPE 
(Carlos Pena Filho) 

 
Na Avenida Guararapes, 
o Recife vai marchando. 
O bairro de santo Antonio, 
tanto se foi transformado 
que, agora, às cinco da tarde 
mais se assemelha a um festim, 
nas mesas do bar Savoy, 
o refrão tem sido assim: 
São trinta copos de chope, 
são trinta homens sentados, 
trezentos desejos presos 
trinta mil sonhos frustrados. 
Ah, mas se agente pudesse 
fazer o que tem vontade: 
espiar o banho de uma  
outra, amar pela metade  
e daquela que é mais linda 
quebrar a rija vaidade. 
Mas como a gente não pode 
fazer o que tem vontade, 
o jeito é mudar a vida 
num diabólico festim. 
Por isso no bar Savoy, 
o refrão é sempre assim: 
São trinta copos de chope, 
são trinta homens sentados, 
trezentos desejos presos 
trinta mil sonhos frustrados. 
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O FIM  
(Carlos Pena Filho) 
 
Recife, cruel cidade, 
águia sangrenta, leão. 
Ingrata para os da terra,  
boa para os que não são. 
Amiga dos que a maltratam, 
inimiga dos que não, 
este é o teu retrato feito 
com tintas do teu verão 
e desmaiadas lembranças 
do tempo em que também eras 
noiva da revolução. 
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PREGÃO TURÍSTICO DO RECIFE 
(João Cabral de Melo Neto) 
 
Aqui o mar é uma montanha 
regular, redonda e azul,  
mais alta que os arrecifes 
e os mangues rasos do sul.  
 
Do mar podeis extrair, 
do mar deste litoral,  
um fio de luz precisa,  
matemática ou mental. 
 
Na cidade propriamente 
velhos sobrados esguios 
apertam ombros calcários  
de cada lado de um rio.  
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Com os sobrados podeis 
aprender lição madura: 
um certo equilíbrio leve,  
na escrita, na arquitetura.  
 
E neste rio indigente,  
sangue-lama que circula 
entre cimento e esclerose 
com sua marcha quase nula, 
 
e na gente que se estagna 
nas mucosas deste rio, 
morrendo de apodrecer 
vidas inteiras a fio,  
 
podeis aprender que o homem  
é sempre a melhor medida.  
Mais: que a medida do homem 
Não é a morte mas a vida.  
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BALADA DO RECIFE 
(Silvio Roberto de Oliveira) 
 
Ninguém canta sua lama,  
mas eu vou cantar a nossa 
entre atoleiros e mangues 
qual delas será mais morta? 
qual delas a mais impura 
mesclada em sangue pisado,  
que lodo vem de mais dentro,  
que dentro é mais atolado? 
 
Ai filha dos mares quentes,  
brocado verde das bordas,  
pregão da terra dos verdes 
por quem anuncia as grotas,  
coração de terra mole 
de calor doce queimado 
jardim estranho perdido 
depois de ser encontrado. 
 
Quem pelo mundo onde inundas 
te quis amar e onde moras 
cravou estacas e vidas  
no dorso das carnes mornas? 
que povo te quis por terra 
– país de solo assolado –  
conquanto fosse abalada,  
noturno barro molhado? 
 
Só tu – Recife – escolheste 
as pontes como legado  
as águas como vestidos 
o mangue por principado. 
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VOZES DO CAPIBARIBE 
(Mario Chagas) 
 
Todo dia o Rio passa  
por dentro da minha casa 
entra sem pedir licença  
pelas janelas da sala  
Eu lhe faço reverência  
e às vezes o Rio fala  
  
As vozes que vêm do Rio 
transbordam por suas margens 
às vezes contam história  
às vezes pedem socorro 
falam de águas passadas 
movendo moinho novo 
 
Falam de fugas de escravos 
em barcos cheios de feno 
Falam de barcos virados 
e de barqueiros sem remo 
de meninos afogados  
brincando num outro reino 
 
As vozes que vêm do Rio 
falam de secas e enchentes  
de areia, barro e pedra 
de planta, bicho e gente 
são vozes cansadas e velhas  
de tanto arrastar poluentes.    
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PRATO DO DIA 
(Luis Manoel Paes Siqueira) 
 
Ó, Recife 
quem te chama 
é a lama 
tua cama 
que o rio 
traz de longe. 
 
Lama gente caranguejo  
Renovando o próprio luto,  
Seja lata escrito “LIXO” 
Seja um novo viaduto. 
 
E a esperança  
que espuma 
no buraco já não quer 
se entregar ao jereré  
se não der o que comer.    
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O CIDADÃO DO MUNDO 
(Chico Science) 
 
a estrovenga girou 
passou perto do meu pescoço 
corcoveei, corcoveei 
não sou nem um besta seu moço 
a cena parecia fria  
antes da festa começar 
mas logo a estrovenga surgia  
rolando veloz pelo ar  
eu pulei, eu pulei 
corri no coice macio 
só queria matar a fome 
no canavial na beira do rio 
jurei, jurei 
vou pegar aquele capitão 
vou juntar a minha nação 
na terra do maracatu 
Dona Ginga, Zumbi, Veludinho 
segura o baque do mestre Salu 
eu vi, eu vi  
a minha boneca vudu 
subir e descer no espaço 
na hora da coroação 
me desculpe, senhor me desculpe 
mas esta aqui é a minha nação 
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Daruê Malungo, Nação Zumbi 
é o zum zum zum da capital 
só tem caranguejo esperto 
saindo desse manguezal 
eu pulei, eu pulei 
corri no coice macio 
encontrei o cidadão do mundo 
no canavial na beira do rio 
josué! 
eu corri saí no tombo 
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