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Introdução 
 

Uma urbe afundada por sucessivas crises econômicas, estagnação e uma 
permanência do posto de “metrópole”, a cidade do Recife chegou a ser considerada, nos 
anos noventa, a quarta pior cidade do mundo para se morar. Com a cena cultural também 
deprimida, nessa mesma década, tendo como objetivo de tirar a cidade de Recife dessa 
inerte situação, um grupo de pessoas começou a pensar e articular uma solução baseada na 
idéia de produção cultural própria, inédita, tendo como referências os ritmos e símbolos da 
cultura pernambucana sob a ótica da estética pós-modernista. Resultado: o Manguebit. 
 Elementos locais, como o ritmo do maracatu, lendas urbanas, indígenas e rurais, são 
misturados com os do mundo contemporâneo, como internet, globalização e caos urbano. O 
símbolo do movimento: uma antena parabólica incrustada na lama do mangue. Seu 
principal caranguejo: Francisco de Assis França, conhecido como “Chico Science”.  
 A nova cena cultural, a cena Mangue, torna-se uma experiência inovadora no Brasil. 
A região Nordeste, especificamente o Estado de Pernambuco, com sua cultura arraigada na 
figura do vaqueiro do sertão e das nações de maracatu de baque virado do litoral, passa por 
uma experiência de antropofagia de signos e tendências diante de um mundo globalizado, 
interconectado. A velocidade do fluxo de informações de escala macro atinge a escala 
micro - os manguezais de Recife. Com a intenção de conectar sua lama, caranguejos e 
Risoforas mangle nesse rede mundial, o movimento Manguebit vem propor o diálogo entre 
o local e o global, tendo “Pernambuco embaixo dos pés e a mente na imensidão”1.  
   
 
Materiais e método 
 
 A pesquisa foi realizada através da análise de três fatores: o movimento Manguebit, 
objeto de estudo específico; as referências da relação entre o local e o global, próprias do 
movimento; e a abordagem em Geografia sobre novas formas de representação identitária, 
especificamente acerca do debate sobre pós-modernidade.  
 A cena cultural batizada como movimento Manguebit tem trabalhos científicos nas 
áreas de Sociologia e Comunicação em sua maioria. Para atender aos objetivos específicos, 
o estudo de caso trabalhado envolveu outras referências ligadas aos aspectos estéticos das 
expressões musicais que definem a particularidade de tal movimento cultural. Neste 
sentido, foi dada ênfase as fontes secundárias que contribuem para um aprofundamento da 
análise relativo à linguagem manifestada em segmentos da cultura urbana, especificamente 
as de Recife (PE). Para tanto, tornou-se necessário operar também um recorte temporal que 
explicite o regionalismo contemporâneo a partir dos anos de 1990.  
 Como pressuposto teórico, as referências para tratar dos fenômenos relacionados 
com a globalização foram buscadas em ensaios na área de Sociologia, através de BEZZI 
                                                 
1 Trecho da música Mateus Enter (1996), de Chico Science. 



(1996) e IANNI (1999). Em relação à reestruturação do espaço, tendo como objeto de 
análise a região, realiza-se em LENCIONE (2003) o embasamento no método geográfico. 
 Pelo forte caráter musical do movimento, a análise das letras escritas pelas bandas é 
uma ferramenta de grande valia para elucidação das idéias acerca do Manguebit.  
 
 
O movimento Manguebit 
 

O início do que seria a cena Mangue da cidade de Recife, posteriormente sob a 
alcunha de movimento Manguebit, começa a se moldar ainda nos anos oitenta. Os amigos 
Fred Montenegro, que depois assume um pseudônimo “Zeroquatro” (em razão dos dois 
últimos números de seu Registro Geral), e Relato Lins (ou Renato L.), simpatizantes do 
movimento punk, andam pela cidade desfilando seus coturnos e alfinetes aos rios 
Capibaribe e Beberibe. 

Francisco de Assis França, ou “Chico Science”, cresce num bairro pobre da 
periferia de Olinda, Rio Doce, e cedo começa a freqüentar os bailes funk da comunidade, 
que tocava soul, funk e hip-hop. Também admirador dos maracatus de baque virado e de 
baque solto, vai trabalhar essa fusão de ritmos internacionais com nacionais já cedo, em 
bandas da comunidade como Lamento Negro e Daruê Malungo.   

No início da década de 1990, Fred (já como Zeroquatro) e Renato L. organizaram 
juntamente com seu novo amigo desse meio cultural ,Chico Scince, o festival “Viagem ao 
Centro do Mangue” que incluía, além de show com as bandas Mundo Livre S/A e Loustal, 
toda a diversidade do pop representada pela mistura de punk, hip hop e cultura popular que 
posteriormente seria classificada de “Manguebit” ou “Manguebeat”, ambos relacionados ao 
conceito de movimento e batida (LEÃO, 2002. p. 6-7).  

Para LINS (2000): 
“As primeiras festas e shows aconteceram nos antigos bordéis da 

área portuária, ainda não revitalizadas naqueles tempos. Todo mundo 
trabalhava em cooperativa, uns fazendo os cartazes, outros discotecando 
e/ou trabalhando na bilheteria”. 

A história do Manguebit e da formação do grupo “Chico Science e Nação Zumbi” 
começa a se definir em 1991. Francisco França juntou-se ao grupo de samba-reggae 
“Lamento Negro” e desenvolveu o projeto conceitual do grupo da futura Nação Zumbi: 
tocar ritmos ligados à musicalidade pernambucana paralelamente às expressões do pop 
norte-americano como o funk e o hip-hop.  

“(...) Era a chance de movimentar a cidade. O mangue nasceu do 
choque entre caras fissurados por hip-hop com caras apaixonados por 
punk-rock. Foi, como o próprio Chico dizia, um pouco de diversão levada 
a sério” (Renato L. apud LEÃO, 2002: 8). 

Segundo LEÃO (2002. p. 8-9): 
“Da fusão de ritmos regionais (maracatu, samba, coco, ciranda) 

com o pop (funk, rock, soul, black, hip hop, punk), desenvolve-se essa 
síntese musical que expõem um tipo de sincretismo de ritmos e a 
interação deles com as diversas culturas do globo. O tambor tribal se junta 
à guitarra e aos amplificadores norte-americanos. A releitura de ritmos 
regionais, conceitos e idéias pop não se manifesta de forma passiva. A 
tentativa de universalizar esses elementos nacionais, com o intuito de 
mostrar e criar uma nova cena para o mundo, conectando o Brasil com o 



cenário pop mundial, estabelece um diálogo com as manifestações 
artísticas que trouxeram à tona um Brasil cosmopolita como o Movimento 
Antropofágico e a Tropicália”. 

Em 1992, Fred Zeroquatro e Renato Lins redigem um documento que procura 
sintetizar as idéias dessa nova geração de artistas. Intitulado de “Caranguejos-com-
Cérebro”, o press release logo se transformou em “manifesto”, através da crítica musical, 
principalmente a do Jornal do Commércio (JC) de Pernambuco, e chegou aos jornalistas 
causando grande euforia na imprensa pernambucana (LEÃO, 2002. p. 9). 

Foi por causa do formato desse release lançado na mídia que as músicas e idéias do 
Manguebit assumiram um caráter de “movimento”. 

“Ninguém do núcleo-base gostava de chamar a coisa de 
‘movimento’, palavra tida como pretensiosa. Foi a mídia que começou a 
usar o termo, principalmente a partir da chegada às redações, em 92, 
daquilo que era apenas um release escrito por Zero Quatro – de forma 
brilhante, diga-se de passagem - mas que acabou encarado como um 
manifesto tipo ‘semana de 22’. Movimento ou não, o fato é que o som e as 
idéias do Mangue rapidamente conquistaram os formadores de opinião, 
com exceção dos armoriais e de um Alceu Valença morto de ciúmes e 
inveja” (LINS, 2000). 

O documento se divide em três partes: Mangue – o conceito, sendo uma pequena 
lição científica sobre o ecossistema do mangue; Manguetown – A cidade, aspectos da 
geografia da cidade do Recife, construída sobre a lama dos manguezais, sendo também uma 
crítica ao sistema econômico capitalista; e Mangue – a cena, terceira e última parte, que em 
tom de urgência, explicita os objetivos e metas do movimento. 

O “Caranguejos-com-Cérebro” toma o ecossistema da cidade como metáfora e 
subverte os seus princípios ecológicos ao desgaste físico e cultural da metrópole recifense 
(LEÃO, 2002. p. 9-10). Esse desgaste físico e cultural é o principal desafio para a 
imaginação e produção Manguebit, tendo uma antena parabólica enfiada na lama dos 
manguezais como imagem símbolo, capaz de captar os conceitos pop, o que seria capaz de 
tirar Recife da situação de inércia (MORAIS DE SOUZA, 2001. p. 4).   
 Foi adotado o termo Manguebit para discorrer sobre o tema (PICCHI, 2008. p. 4). 
Apesar de ser um problema de simples ortografia, Manguebit, Manguebeat e Mangue Beat 
disputam até hoje um incerto lugar na imprensa e em trabalhos científicos sobre o tema. 
Originalmente é Manguebit, por exprimir a idéia da apropriação do mundo da informática 
com chips e bit (a menor unidade de memória de computadores) em interação com o 
ecossistema do mangue (Idem: 3).  

Apesar de ser a música seu veículo principal, o movimento Manguebit não se 
restringiu à apenas uma das Sete Artes. Segundo Fonseca (2005. p. 1) foi através da 
articulação entre centro e periferia e o relacionamento de uma nova forma de cultura 
popular e cultura pop, o conceito Manguebit, que começou na música, passa depois a 
influenciar outros setores da cultura, obtendo uma projeção inédita no cenário nacional. 
 
 
Local e Global: “Modernizar o passado é uma evolução musical” 
 

O movimento Manguebit é algo essencialmente ligado à cultura pop. Originalmente, 
o termo e o estilo surgiram das experiências da Pop Art, reveladas na década de quarenta 
por seu vanguardista mais conhecido, Andy Warhol. Preocupada em apresentar o cotidiano 



no mundo contemporâneo, a cultura pop e suas definições integram o que se convenciona 
chamar de pós-modernismo (LEÃO, 2002. p. 1).  

Essa nova expressão cultural, que busca elementos contemporâneos, como a 
globalização, identidades culturais, intertextualidade, desconstrução, hibridez, pluralismo, 
pode ser observada numa escala global de acontecimentos. 

Segundo Leão (Idem, p. 4): 
“Em metrópoles foram sendo gerada novas formas de comunicação 

que trazia elementos da cultura popular (folk) misturadas a outras 
informações obtidas via meios de comunicação. É o caso do grupo Mano 
Negra em Paris, Massive Attack em Bristol, Chico Science e Nação 
Zumbi e mundo livre s/a no Recife”. 

Na visão de Ribeiro (2007. p. 33) foi com o diálogo entre o movimento Punk e a 
cena da New Wave, tendências estético-políticas dos anos oitenta oriundas da contracultura 
com o universos das novas tecnologias de comunicação eletrônica, e com uma perspectiva 
globalizada no mundo, que gera uma abordagem bastante especial ao longo dos anos 
oitenta através da literatura cyberpunk, e se encontra amplamente difuso no campo da 
música pop com o desenvolvimento das cenas voltadas para a música eletrônica no final da 
década. A proximidade entre o movimento Manguebit com a literatura cyberpunk está na 
“perspectiva estética e política bastante parecida, por ambos adotada, no que diz respeito ao 
compartilhamento de uma experiência histórica mais ampla, envolvendo novas maneiras de 
pensar e de agir sobre a realidade. Experiências que se entrecruzarão na busca por novos 
referenciais teóricos e estéticos, a conferirem sentido a todo um novo conjunto de práticas 
sócio-culturais em desenvolvimento durante o período em questão” (Idem, p. 33). 

A referência à globalização da cultura pop é bastante marcante. No entanto, a 
globalização não é tratada enquanto componente externo em relação à sua prática mais 
imediata, e sim enquanto prática que também é sua, as quais participam ativamente 
enquanto sujeitos. É nesse sentido que a cena mangue se configura enquanto tendência 
ativa a contrariar paradigmas homogeneizantes, apontando para a diversidade da cultura 
global a partir do seu próprio local, cujo símbolo é o mangue (RIBEIRO, 2007. p. 76).  

Através do uso do fragmento da música “Monólogo ao pé do ouvido” (1994), de 
Chico Science, onde “modernizar o passado é uma evolução musical”, sinteticamente esta 
passagem exprime o que esta nova cena cultural objetivou: tanto modernizar o passado 
através de sua releitura sob o prisma contemporâneo, quanto atribuir à musica um aspecto 
evolutivo.  

A “modernização do passado” foi realizada através do resgate da cultura nordestina, 
em especial aos ícones referentes ao Estado de Pernambuco, como personagens e ritmos 
musicais.  A fusão entre alfaia, agogô, abe, triângulo, pandeiro, cavaquinho e zabumba - 
instrumentos musicais locais -, com guitarra, sampler, pick-up e mixers – estrangeiros, 
importados -, caracterizaram a criação de um ritmo inovador, híbrido, que 
concomitantemente transita pelas vias da localidade nordestina quanto nas contemporâneas 
de um mundo globalizado.  

O conteúdo das letras musicais aprofunda por definitivo essa experiência de 
hibridez. Sua análise, realizada através de aspectos pontuais, evidencia os elementos acerca 
do conceito do Manguebit, tendo como recorte territorial a região Nordeste, porém, um 
Nordeste inserido num contexto mais amplo de acontecimentos mundiais e influências da 
modernidade. É o caso da música “Manguebit” (1994), que trata a cidade de Recife 
enquanto um circuito dentre vários no chip de computador chamado Brasil: 



“Sou eu um transistor 
Recife é um circuito 
O país é um chip 
Se a terra é um radio  
Qual é a música? 
Manguebit 
Um vírus contamina pelos olhos, ouvido 
Línguas narizes fios elétricos 
Ondas sonoras, vírus conduzidos a cabo 
UHF, antenas agulhas 
Antenas agulhas 
Mangue, Manguebit 
Eletricidade alimenta 
Tanto quanto oxigênio 
Meus pulmões ligados 
Informações entram pelas narinas  
E a cultura sai mal hálito 
Ideologia Mangue, Manguebit  
Meus pulmões ligado 
Se aterra é um radio 
Qual é a musica? 
Manguebit”. 
(Fred Zeroquatro, Manguebit, 1994) 

O diálogo entre o local e o global pode ser observado também através do resgate 
histórico em torno da figura de Lampião, marcante em todo o trabalho produzido pelas 
bandas integrantes do movimento Manguebit. Na letra de “Sangue de Bairro” (1996) são 
citados todos os integrantes de seu bando, tendo em seu arranjo fortes riffs de guitarra e 
batidas de alfaia. A fusão entre esses dois elementos musicais distintos (rock e maracatu), 
porém, semelhantes pela agressividade sonora, nos transmite o sentimento de tensão de 
uma perseguição dos volantes2 pela caatinga, assim como o trágico desfecho que tiveram os 
cangaceiros – a degola:     

“Bezouro, Moderno, Ezequiel 
Candeeiro, Seca Preta, Labareda, Azulão, Arvoredo  
Quina-Quina, Bananeira, Sabonete 
Catingueira, Limoeiro, Lamparina, Mergulhão, Corisco! 
Volta Seca, Jararaca, Cajarana, Viriato 
Gitirana, Moita-Brava, Meia-Noite, Zambelê 
Quando degolaram minha cabeça  
passei mais dois minutos vendo meu corpo tremendo  
e não sabia o que fazer. 
Morrer? Viver ? Morrer ? Viver!” 
(Chico Science/Ortinho, Sangue de Bairro, 1996) 

 
 
Nordeste contemporâneo via Manguebit 
                                                 
2 Soldados dos regimentos militares encarregados de reprimir o cangaço.   



 
Com a evidência do local e do global se interagir, trocarem fluxos, a análise da 

cultura nordestina sob o prisma contemporâneo pode revelar aspectos da realidade que 
seriam mais difíceis de serem percebidos e analisados se considerados apenas do ponto de 
vista global. 

Segundo Santos (1994, p. 98): 
“A diferença entre lugares que eram antes devidas a uma relação 

direta entre a sociedade local e o espaço local, hoje apresenta outra 
configuração, já que se dão como resultado das relações entre um lugar 
dado e fatores longínquos, vetores provindos de outros lugares, relações 
globais das quais cada lugar é o suporte”. 

Conforme Lencione (2003, p. 180): 
“Com a emergência do pensamento pós-moderno, a crença nas 

verdades absolutas foi minada, bem como a negação de qualquer 
explicação fundada na concepção de totalidade e em discursos 
universalistas. A ênfase foi dada no heterogêneo, na diferença e na 
descontinuidade. Incorporou-se a dimensão da subjetividade e 
valorizaram-se as ilusões, procurando reaver a tradição cultural 
comprometida pela homogeneização e universalização encontradas na 
modernidade”. 

Essa idéia de reconstrução ou de reestruturação da região, cada vez mais 
heterogênea, diversificada, múltipla em significados, incorporando valores diversos dos 
seus e fortalecendo paradigmas próprios, iniciou-se a partir da década de 70 nas analises 
dos fenômenos regionais da Geografia Critica, onde a região passa a ser entendida de 
acordo com três novos paradigmas: como o resultando de diferentes modos de produções 
existentes numa formação social; como uma determinação local, em que há a integração da 
região, dos indivíduos e das instituições no tempo e no espaço; e como foco de 
identificação ou apropriação simbólica do lugar por determinado grupo (BEZZI, 1996, p. 
243). Este último demonstra que a criação de uma identidade calcada em representações 
simbólicas próprias aparece como alternativa à necessidade de um fortalecimento das 
regiões e suas localidades diante dos fenômenos relacionados à globalização (IANNI, 1999, 
p. 29). 

Esta forma da representação identitária, no caso do movimento Manguebit, não 
pode ser considerada apenas como um movimento de exaltação regional tradicional 
nordestina, pois se da a entender de uma manifestação aos moldes do movimento Armorial 
e Regionalista. O Manguebit trás novos elementos que destoam com os do passado. 

Em relação a estes movimentos culturais anteriores, ao comparar com as diferenças 
da cena Mangue, Neto (2001, p. 99) afirma que “nem antitradicional nem conservador, o 
estilo de Science é relativista no sentido de negar o caráter imutável das normas sociais e 
artísticas. Ele fez da variabilidade uma bandeira e empiricamente encontrou seu canal de 
expressão, pondo em evidencia uma autonomia radical em relação aos cânones tradicionais 
que impunham um ‘folclore’ (cultura popular) que não deve ‘evoluir’, temendo perder as 
raízes”. 

Segundo Neto (Idem, p. 99): 
“Ora, já que o ‘folclore’ é a única herança cultural digna que o povo 

tem em Pernambuco, visto que os livros são objetos inatingíveis 
praticamente para as classes menos favorecidas, por que não mesclá-lo às 
angústias e alegrias do final do século XX no Recife? Por que não fazê-lo 



acompanhar a sociedade tecnológica representada pelo computador e pela 
arte pós-moderna? Em Chico, o folclore é o princípio explícito da criação. 
É a fundamentação histórica da cultura que visa à liberdade, 
espontaneidade e singularidade típicas das grandes obras literárias 
subjetivo-objetivas que anseiam unir presente-passado-futuro”.  

Uma passagem ilustrativa dessa nova concepção da cena Mangue que lida tanto 
com a valoração regional tradicional quanto com a contemporaneidade ocorre quando 
Chico Science sugere que agora é possível ver o Curupira, guardião das florestas nas lendas 
indígenas, que têm seus pés voltados para trás, usando um tênis Nike, Adidas ou Reebok: 

“A engenharia cai sobre as pedras 
Um curupira já tem o seu tênis importado 
Não conseguimos acompanhar o motor da história 
Mas somos batizados pelo batuque 
E apreciamos a agricultura celeste 
Mas enquanto o mundo explode 
Nós dormimos no silêncio do bairro 
Fechando os olhos e mordendo os lábios 
Sinto vontade de fazer muita coisa...” 
(Chico Science, Enquanto o mundo explode, 1996). 

Nas músicas da cena Mangue, a exaltação regional se manifesta através do resgate 
de elementos estéticos da cultura nordestina e de referências contraculturais que incluem 
tanto a marginalidade quanto lendas urbanas do Recife. Mitos urbanos e anti-heróis como 
“Galeguinho do Coque”, “Bio do Olho Verde” e a “Perna Cabiluda”3, e lendas como 
Virgulino Lampião e Zumbi dos Palmares, são colocadas ao lado dos Panteras Negras 
norte-americanos e George W. Bush. O que vem a ser um fato determinante nas sociedades 
latino-americanas: a colocação da cultura e da identidade nacional dentro de um paradigma 
cujas próprias barreiras entre localismo e universalismo sejam substituídas por uma 
expressão lingüística heterogênea (LEÃO, 2002, p. 47): 

“Há um tempo atrás se falava em bandidos 
Há um tempo atrás se falava em solução 
Há um tempo atrás se falava em progresso 
Há um tempo atrás que eu via televisão... 
Galeguinho do Coque não tinha medo, não tinha 
Não tinha medo da perna cabiluda 
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 e acontecia no sertão 
quando um bando de macaco perseguia Lampião 
E o que ele falava outros ainda falam 
‘Eu carrego comigo: coragem, dinheiro e bala’ 

                                                 
3 Galeguinho do Coque e Bio do Olho Verde praticaram crimes em série de abuso sexual contra, 
respectivamente, mulheres e crianças do sexo masculino. Galeguinho ficou conhecido por violentar suas 
vítimas utilizando um alicate. A perna cabeluda, uma lenda urbana, foi criação de um radialista de uma rádio 
de Olinda, aos moldes dos tablóides sensacionalistas britânicos, que tratava de uma perna que andava sozinha 
acusada de mortes e estupros de mulheres. 



Em cada morro uma história diferente 
Que a polícia mata gente inocente 
E quem era inocente hoje já virou bandido 
Pra poder comer um pedaço de pão todo fodido 
Banditismo por pura maldade 
Banditismo por necessidade” 
(Chico Science, Banditismo por uma questão de classe, 1994). 
“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 da origem ao mal 
O homem coletivo sente a necessidade de lutar 
O orgulho, a arrogância, a glória... 
Deixa a imaginação de domínio 
São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade 
Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro 
E todos os panteras Negras 
Lampião, sua imagem e semelhança 
Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia” 
(Chico Science, Monólogo Ao Pé Do Ouvido, 1994). 

A fusão entre ritmos da cultura regional com elementos da cultura pós-moderna é 
exaltada na letra da música “Etnia”, de Chico Science: 

“Somos todos juntos uma miscigenação 
E não podemos fugir da nossa Etnia 
Todos juntos uma miscigenação 
E não podemos fugir da nossa Etnia 
Índios, brancos, negros 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 na favela acabada 
É hip hop na minha embolada 
É povo na arte é arte no povo  
E não o povo na arte 
De quem faz arte com o povo 
Foram atrás de algo que se esconde 
É sempre uma grande mina de conhecimentos e 
sentimentos 
Não há mistérios em descobrir 
O que você tem e o que você gosta 
Não há mistérios em descobrir 
O que você é e o que você faz 
E o que você faz 



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). 

Como se trata de uma cena entrecortada de hibridismos estéticos e culturais, a letra 
gera até imagens sintéticas, como “maracatu psicodélico”, “bumba meu rádio” (em 
referência ao folclore do Bumba meu Boi) e “berimbau elétrico”, sendo esta última um 
ótimo exemplo da materialização relativa à experimentação do Manguebit, com seu seus 
hibridismos entre palha de coco e chips de computadores. 

Segundo Leão (2002, p. 18): 
“(...) o Manguebit tornou-se um dos componentes da narrativa de 

uma identidade local. E esse interesse está relacionado à produção de uma 
determinada identidade cultural representada, com esse projeto, através da 
conexão dos ritmos que deram visibilidade e projetaram a cidade (de 
Recife) para todo o país”. 

Apesar de ter referência no mundo globalizado, quanto à dinâmica de informação e 
símbolos, não lançou mão de reconhecer sua condição sócio-econômica excludente. O 
Manguebit pode ser visto como um produto e resposta ao processo de globalização (Idem, 
p. 65). 
 
 
Geografias Pós-modernas 
 

A busca por novos caminhos de análise na Geografia, expressa pelas geografias pós-
modernas, surgiu num momento em que o local, o regional e o global se recompuseram 
ante a recente reestruturação do capitalismo. Atualmente, com o processo de globalização, 
essa reestruturação traz à tona o questionamento da pertinência da escala de análise 
regional, e, também, o esclarecimento de sua relevância como instância particular de 
análise que se situa entre o local e o global. (LENCIONE, 2003, p. 188). 

A seguinte passagem do livro “Região e Geografia” (2003), de Sandra Lencione, 
levou a refletir em relação ao tema desta monografia, centrado na análise do espaço sob a 
perspectiva da Geografia Regional. Na busca de um caráter pós-moderno da ciência 
regional, a desconstrução causada por tal pode conduzir a uma fragmentação dos elementos 
espaciais, o que compromete a compreensão da realidade que, cada vez mais, se apresenta 
como algo disjunto, desigual. 

Segundo Lencione: 
“As geografias pós-modernas podem contemplar o estudo regional 

à medida que procuram dar ênfase ao heterogêneo, à diferença. Todavia, 
quando a análise incorpora a dimensão da subjetividade e a fuga às 
referências gerais, que pode levar o estudo regional a cair facilmente 
numa atomização em que os vínculos com os processos gerais são pouco 
levados em consideração, produzindo uma espécie de monografia regional 
que distancia dos modelo clássicos”. (Idem, p. 187). 



Na tentativa de uma melhor compreensão da realidade sob esse fragmentado e 
desigual caráter que Lencione diagnostica, faz-se necessário tecer observações e citações 
acerca dos elementos e signos que compreendem o que se convém a chamar de Pós-
modernismo.  
 Conforme Neto (2001, p. 31): 

“Pós-modernismo é uma expressão polêmica. È utilizada por alguns 
teóricos para designar o fim das utopias da modernidade (...). A exaustão 
ou insatisfação pode conduzir o artista contemporâneo disposto à 
mudança ao que se chama pós-modernismo. Esta tendência, inicialmente 
aplicada apenas à Arquitetura, significa, entre outras coisas, a ‘Dialética 
entre a Superorganização e a Desorganização’ (...)”. 

A globalização faz parte diretamente destes elementos fundamentais. Para Santos 
(1994: 48) esta é “uma nova fase da história humana. Cada época se caracteriza pelo 
aparecimento de um conjunto de novas possibilidades concretas, que modificam equilíbrios 
preexistentes e procuram impor sua lei, Esse conjunto é sistêmico: podemos, pois, admitir 
que a globalização constitui um paradigma para a compreensão dos diferentes aspectos da 
realidade contemporânea”. 

Segundo Corrêa (1997, p. 193) apud Lencione (2003, p. 188): 
“Com a globalização o particular da região, não mais dotada de 

autonomia, como talvez pudesse ser concebido em relação às velhas 
regiões-paisagens européias, fica claramente evidenciado. E as múltiplas 
possibilidades de recortar a superfície tornam a categoria da 
particularidade mais relevante”.  

Em relação às modificações nessas categorias espaciais, Ianni (1993, p. 178) diz que 
“tudo o que era principalmente regional, nacional e continental, agora é também, e 
principalmente, mundial. A sociedade global é o cenário histórico em que as condições de 
integração e antagonismo, alienação e emancipação, desenvolvem-se em escala ampla, 
acelerada, influenciando indivíduos, grupos, classes, etnias, minorias, sociedades e 
continentes”.  

Segundo Ianni (1993, p. 100): 
“Nesse mundo globalizado, mesclam-se, confundem-se e 

rearticulam-se os povos e culturas, signos e significados, realidades e 
imaginários. A própria localização evidente, indiscutível, pode tornar-se 
irrelevante. É como se um novo tecido, outra malha, recobrindo e 
impregnando o mundo, alterasse a geografia e a história”. 

Sob esta alteração da relação de espaço e tempo, se transfigura assim como se criam 
as condições onde o pensamento pós-moderno se afirma (HARVEY, 1992 apud 
LENCIONE, 2003, p. 179).  

Para Lencione (2003, p. 181) o pensamento pós-moderno não rejeita a história, mas 
a recupera como tradição cultural. “Muitas vezes, essa recuperação descritiva da tradição 
cultural acabou se dando mais como um pastiche do que como uma recuperação real da 
história. Por isso, pode-se considerar que essa recuperação do passado se traduziu, 
freqüentemente, em simulacros, a exemplo do que aconteceu com a arquitetura pós-
moderna, em que o criar se confundiu com a combinação do passado, num ecletismo que 
procurou harmonizar colunas gregas com frontais modernos” (Idem, p. 181-182).  

É importante ressaltar em um trabalho de Geografia esse caráter que o Pós-
modernismo revelou por ter colocado em destaque o espaço, pela apresentação de uma 
nova forma de se apreender a relação espaço-tempo, na qual o espaço sobredetermina o 



tempo. Em outros termos, o pensamento pós-moderno, como crise do moderno, permitiu 
recompor a relação espaço-tempo numa outra dimensão na qual o espaço se coloca de 
maneira predominante, possibilitando a ênfase na espacialidade em contraposição à 
historicidade (Ibidem, p. 183). 

Segundo Santos (1994, p. 92): 
“É dessa forma que na superfície da terra, na crosta de um país, no 

domínio de uma região, nos limites de um lugar – seja ele a cidade – 
reorganiza-se o espaço, recriam-se as regiões, redefinem-se as diferenças 
regionais”. 

Essa redefinição, pautada na noção de que o espaço é hoje um sistema de objetos 
cada vez mais artificiais, povoados por sistemas de ações igualmente imbuídos de 
artificialidade ao lugar e aos seus habitantes (Idem, p. 90), tem no mundo virtual o seu 
lócus de existência e influência sob as relações no espaço. 

Para Lencione (2003, p. 177): 
“O universo virtual se apresenta como segunda natureza e modifica 

não só a vida e a relação espaço-tempo, mas também a maneira de 
pensarmos o espaço ante um mundo em que as representações se 
expandem num ritmo alucinante e invadem o cotidiano das pessoas”. 

O mundo virtual tem no advento da Internet seu principal meio de difusão da sua 
influência sob o espaço.  Para Castells (2003, p. 8) foi graças aos avanços na computação e 
nas telecomunicações, que caracterizou uma revolução a microeletrônica no final do século 
XX, a Internet, uma tecnologia obscura sem muita aplicação além dos mundo isolados dos 
cientista computacionais, dos hackers e das comunidades contraculturais, tornou-se 
alavanca na transição para uma nova forma de sociedade, denominada pelo autor de 
“sociedade em rede”. 

Segundo Castells (Idem, p. 8): 
“A Internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira 

vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em 
escala global. (...) atividades econômicas, sociais, políticas e culturais 
essenciais por todo o planeta estão sendo estruturadas pela Internet e em 
torno dela, como por outras redes de computadores. De fato, ser excluído 
dessas redes é sofrer uma das formas mais danosas de exclusão em nossa 
economia e em nossa cultura”. 

Sobre uma relação especificamente entre Internet e Geografia, Castells (Ibidem, p. 
170) diz que “A era da Internet foi aclamada como o fim da geografia. De fato, a Internet 
tem uma geografia própria, uma geografia feita de redes e nós que processam fluxos de 
informação gerados e administrados a partir de lugares. Como a unidade é a rede, a 
arquitetura e a dinâmica de múltiplas redes são as fontes de significado e função para cada 
lugar. O espaço de fluxos resultante é uma nova forma de espaço, característico da Era da 
Informação, mas não é desprovida de lugar: conecta lugares por redes de computadores 
telecomunicadas e sistemas de transporte computadorizados. Redefine distâncias, mas não 
cancela a geografia. Novas configurações territoriais emergem de processos simultâneos de 
concentração, descentralização e conexão espaciais, incessantemente elaborados pela 
geometria variável dos fluxos de informação global”. 

Edward Soja, em seu livro “Geografias Pós-Modernas: A Reafirmação do Espaço 
na Teoria Social” (1898, sendo a versão brasileira de 1993), chama a Geografia de 
inspiração pós-historicista de geografias pós-modernas. Também afirma que existem 
diversas formas de reafirmar o espaço sobre o tempo, onde o emprego do plural indica que 



existem diversas geografias pós-modernas, as quais tem em comum a busca pela superação 
da desespacialização contida no historicismo (LENCIONE 2003, p. 185). 

Soja discute neste livro especificamente o que seria uma Geografia Regional pós-
moderna. Segundo suas palavras, sua intenção é desenvolver uma Geografia Regional mais 
concreta “para exemplificar o advento de um novo regime de acumulação capitalista 
‘flexível’, tensamente baseado num ‘arranjo’ espacial restaurador e estavelmente ligado ao 
tecido cultural Pós-moderno” (SOJA, 1993, p. 9 apud LENCIONE, 2003, p. 187).  

Baseando-se integralmente em sua idéia, é sob este “tecido cultural pós-moderno” 
que o movimento Manguebit se afirma enquanto exemplo concreto de um advento inovador 
no Brasil. 
 
 
Considerações finais 

 
O movimento Manguebit realizou através da linguagem artística o necessário 

diálogo entre os universos do passado e do presente, da tradição e da inovação, do local e 
do global, - diálogo este que pressupõem necessariamente o conflito e dinâmica da 
multiplicidade dessa nova experiência -. Através da análise geográfica da cena Mangue, a 
região emerge como unidade espacial de fundamental relevância para observação dos 
fenômenos contemporâneos. 

Na visão de Ribeiro (2007, p. 214), através do Manguebit se faz possível encontrar 
uma articulação mais amadurecida em relação à percepção do Recife moderno, atrelado a 
um novo senso estético e político que encontra na música a sua qualidade social mais 
efetiva: uma nova música a revelar muitos aspectos de uma nova Recife, de uma Recife 
pop.   

Pelas décadas que despersonalizaram a “metrópole do Nordeste”, que desde 
‘Geografia da Fome’ de Josué de Castro exibe seus moradores de palafitas a comer sururu, 
do homem-caranguejo de ontem ao caranguejo-globalizado de hoje, o movimento 
Manguebit busca a universalização das raízes dos mangues.  
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