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AS DUAS NOVAS LEITURAS 
DO HOMEM-CARANGUEJO 

DE  JOSUÉ DE CASTRO

Bruno Picchi*

Introdução 

Geógrafo e médico, Josué de Castro nasceu na cidade do Recife, 
capital do Estado de Pernambuco, no dia 5 de setembro de 1908. 
Com apenas 21 anos concluiu o Curso Superior em Medicina pela 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Três anos depois, em 1932, 
tornou-se livre-docente em Fisiologia pela Faculdade de Medicina 
de Recife com a tese O problema fisiológico da alimentação no Brasil, 
trabalho que já indica a importância atribuída pelo autor ao campo da 
nutrição, o que caracterizará toda sua obra (Amancio Alves, 2007).

Em 1935. mudou-se para o Rio de Janeiro, assumindo a cátedra 
de Antropologia da antiga Universidade do Distrito Federal e, em 
1940, tornou-se professor catedrático de Geografia Humana na 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Nesse 
período, publicou A alimentação brasileira à luz da geografia humana 
em 1937, sendo essa publicação a primeira em que Josué de Castro 
se posiciona claramente em favor do “método geográfico” (ibidem). 
Em 1946, publicou Geografia da fome, uma de suas obras mais co-
nhecidas e elogiadas. 

 * Mestre em Geografia pela Unesp, campus de Rio Claro.
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Em decorrência do golpe militar de 1964, que depôs o presidente 
João Goulart, eleito democraticamente, os militares cassaram os di-
reito políticos de Josué de Castro, eleito deputado federal em 1954. 
No dia 24 de setembro de 1973, exilado na França, faleceu precoce-
mente aos 65 anos. Uma semana antes, havia pedido mais uma vez 
o seu direito ao passaporte brasileiro, que lhe fora negado. Voltou 
morto, tendo sido enterrado no Rio de Janeiro, ainda censurado e 
vigiado (Marchi, 1998, p.17-18). 

O possibilismo de Jean Brunhes e Vidal de La Blache, mais pro-
fundamente divulgados no Brasil a partir dos anos 1930, com a vinda 
dos geógrafos franceses, influencia fortemente a obra de Josué de 
Castro. O autor fez referência direta a essa influência em seus traba-
lhos e demonstrou sua filiação a essa corrente ao aceitar a conjugação 
de diferentes fatores – étnicos, econômicos, históricos, naturais – na 
sua análise da realidade, voltada, antes de tudo, para os problemas 
sociais e econômicos causadores da fome (ibidem, p.ii).

Defendia que, ao estudar cientificamente o fenômeno da fome, 
diante da vastidão do problema, era necessária uma abordagem 
multidisciplinar:

Assim, sendo este um problema de tão grande interesse vital 
paras nações, para que se obtenha um profícuo conhecimento de 
sua essência é necessário recorrer-se aos princípios científicos 
de múltiplas disciplinas. Para ser estabelecida uma alimentação ra-
cional fundada sobre princípios rigorosamente científicos, alimen-
tação que constitui a necessidade mais premente da vida e condição 
essencial para uma eficaz atividade produtiva de um povo, numa 
determinada região, são precisos, de um lado, estudos aprofunda-
dos da fisiologia da nutrição, dos caracteres físicos e morais do povo 
dessa região, de sua evolução demográfica, de sua capacidade e re-
sistência orgânicas e de outro lado, estudo das condições físicas do 
meio, das suas condições econômicas, da organização social e dos 
gêneros de vida dos seus habitantes. Abarca, assim, o estudo da ali-
mentação, capítulos de biologia, de antropologia, física e cultural, 
de etnogeografia, biologia, de patologia, de sociologia, de economia 
política e mesmo de história. (Castro,  1937, p.22) 
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Diante de tal complexidade, julga que o único método eficaz de 
análise sobre a questão seria o método geográfico:

Não o método puramente descritivo da antiga geografia, velha 
como o mundo, mas o método da ciência geográfica que é nova, que 
é quase dos nossos dias. Que se corporificou dentro dos princípios 
científicos formulados pelas experiências de geógrafos como Karl 
Ritter, Humboldt, Ratzel e Vidal de La Blache. (ibidem, p.24-5)

A base da definição de método de Josué de Castro está nos quatro 
“princípios geográficos” que podem ser notados em toda sua obra:

Só a Geografia, que considera a Terra como um todo, e que 
ensina a saber ver os fenômenos que se passam em sua superfície, a 
observá-los, agrupá-los e classificá-los, tendo em vista a sua loca-
lização, extensão, coordenação e causalidade, – pode orientar o es-
pírito humano na análise do vasto problema da alimentação, como 
um fenômeno ligado, através de influências recíprocas, à ação do 
homem, do solo, do clima, da vegetação e do horizonte de trabalho. 
(ibidem, p.25-6)

Em 1948, publicou a sua defesa da cátedra de Geografia Huma-
na na Universidade do Brasil, intitulada Fatores da localização da 
cidade do Recife, trabalho muito influenciado pelo geógrafo francês 
Maximilien Sorre (1880-1962), em relação à proposição da análise 
mais voltada à ecologia, uma contribuição fundamental para novos 
direcionamentos, considerando que Josué destacou os princípios 
geográficos clássicos, como a influência da história, cultura e eco-
nomia (Campos, 2004, p.173).  

Sua obra é uma constante tanto para as ciências humanas, em 
relação à utilização do método geográfico no estudo da fome e na re-
flexão sociológica desse fenômeno, quanto para as ciências biológicas, 
pela investigação das causas por de trás das doenças ligadas ao déficit 
nutricional e os problemas fisiológicos da alimentação no Brasil. 

O pensamento de Josué de Castro é o objeto de estudo deste traba-
lho, tendo no prefácio de seu romance de 1967 Homens e caranguejos 
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(Castro, 2007) a origem da metáfora proposta por Melo Filho (2003) 
acerca desse outro tipo de homem, o homem-caranguejo. 

A evolução desse “novo ser” ao longo do século passado fez que 
duas novas leituras, ambas na década de 1990, emergissem diante das 
mudanças de ordem econômica e social no mundo contemporâneo: na 
primeira, esse homem-caranguejo é expulso de sua moradia, ganha o 
asfalto e é descoberto pela mídia, causando comoção nacional, pois 
a pobreza o transformou em um homem-rato, o homem-gabiru; na 
segunda, é utilizado o mesmo mangue para se conectar ao mundo, 
via o símbolo de uma antena parabólica incrustada na lama de seus 
manguezais capaz de captar as novas influências e ritmos de um 
mundo globalizado. Denominados caranguejos-com-cérebro, esse gru-
po de artistas pernambucanos cria uma estética cultural inovadora, 
híbrida, reafirmando a existência desta teimosa criatura que insiste 
em sobreviver: o homem-caranguejo. 

Homem-caranguejo

A relação inicial entre Josué e o fenômeno da fome já está implícita 
em seu nascimento, pois ao nascer em Recife explicita-se a relação 
com a tristemente famosa seca de 1877, que expulsou os avós mater-
nos e seu próprio pai do sítio que possuíam em Cabaceiras, no sertão 
paraibano. É nessa seca de proporções espantosas que se encontra a 
origem de um fenômeno familiar aos brasileiros, tão difundido nessas 
regiões do semiárido nordestino: a indústria da seca. O imperador D. 
Pedro II enviou às áreas atingidas uma comissão técnica composta 
unicamente por engenheiros, visando à remediação exclusivamente 
por meio de obras de engenharia, “a colocação do problema como 
natural, e não de ordem sociopolítica, colaborou com a permanência 
das causas – e também para que estas se agravassem – e permitiu o 
surgimento da indústria da seca” (ibidem, p.138).   

Outro fator relevante foi sua convivência intensa com a população 
carente em razão de seus pais terem se separado ainda na infância. Ao 
ter ido morar com a mãe (à época, mulher abandonada pelo marido 
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não possuía direitos), não recebia ajuda financeira por parte do pai 
justo em uma época em que a função da mulher era ser única e exclu-
sivamente dona de casa. “O fato de ser filho de pais separados, de ser 
filho único por parte mãe, e de ter tido uma infância com privações e 
ao lado de crianças que habitavam os mocambos erguidos nos man-
gues [...] marcaram muito a sua trajetória” (ibidem). Os mocambos 
de Recife são equivalentes às favelas do Rio de Janeiro e das grandes 
metrópoles, diferenciando apenas sua fundação e estrutura, mas 
idênticas na função: moradia de pessoas pobres. Palafitas improvi-
sadas que margeiam os rios da capital, o Capibaribe e o Beberibe, 
amarradas umas às outras por tiras grossas de pano conhecidas como 
“mulambos”, por causa da instabilidade da maré baixa.

Após ter se mudado para a cidade de Salvador (BA) para estudar 
medicina, tendo depois se transferido para a capital fluminense, re-
torna à sua cidade natal (Recife) e, com certa experiência anterior em 
artigos para jornais e revistas, entre 1935 e 1937, escreve narrações e 
contos sobre a Região Nordeste, tendo esses sido reunidos em seu pri-
meiro livro de ficção, Documentário do Nordeste, publicado em 1937. 

São contos e crônicas, quase documentários, que possuíam 

como tema básico o pauperismo nordestino, sendo a maioria sobre 

a vida nos mangues e mocambos da capital pernambucana, Tem-se 

a impressão de que, neste momento, ele começou a perceber melhor 

que sua cidade era a ‘sociedade traçada no solo’. A crueza na des-

crição da realidade brasileira fazia parte da tendência modernista da 

época, de se opor ao formalismo, aos estilos rebuscados e importa-

dos. (ibidem, 140)

O livro Documentário do Nordeste serviu como matriz de seu 
único romance, Homens e caranguejos, publicado em 1967 no seu 
exílio na França. Além dos próprios capítulos do romance fazerem 
referência direta aos contos (como “O despertar dos mocambos” e 
“João Paulo”), a maior parte do prefácio de Homens e caranguejos, 
intitulado “Prefácio um tanto gordo para um romance um tanto 
magro” é de trechos reproduzidos integralmente da obra anterior.
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É uma obra nostálgica, especialmente em relação ao prefácio. São 
suas lembranças de criança nos manguezais de Recife que, quando 
adulto, estabelecem conexões mais concretas, tendo a fome como 
protagonista.

O tema deste livro é a história da descoberta que da fome fiz nos 

meus anos de infância, nos alagados da cidade de Recife, onde con-

vivi com os afogados deste mar de miséria. Procuro mostrar neste 

livro de ficção que não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra 

universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da 

fome. O fenômeno se revelou espontaneamente a meus olhos nos 

mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Reci-

fe [...]. Esta foi minha Sorbonne: a lama dos mangues de Recife... 

(Castro, 2007, p.10)

Essa obra dedica uma enorme atenção ao mangue, tanto do ponto 
de vista afetivo quanto do biológico e, especialmente, do caráter 
social. Considerando que o “espaço urbano é diferentemente ocu-
pado em função das classes em que se divide a sociedade urbana” 
(Santos, 1987, p.83), os mangues recifenses, sob imposição do olhar 
excludente do capital, abrigaram ao longo do tempo uma significativa 
população de seres humanos expulsos pelo latifúndio e pelas secas 
na década de 1930 (Melo Filho, 2003, p.510).

A primeira sociedade que travei conhecimento foi a sociedade 

dos caranguejos. Depois, a dos homens habitantes dos mangues, 

irmãos de leite dos caranguejos. Só muito depois é que vim a co-

nhecer a outra sociedade dos homens – a grande sociedade [...]. É a 

história da sociedade desses seres anfíbios que eu conto neste livro. 

Desta sociedade que, economicamente, também é anfíbia, pois 

vegeta nas margens ou bordas de duas estruturas econômicas que a 

História até hoje não costurou num mesmo tecido: a estrutura feu-

dal e a estrutura capitalista. Estruturas que persistem no Nordeste 

do Brasil, lado a lado, sem se fundirem, sem se integrarem até hoje 

num mesmo tipo de civilização. (Castro, 2007, p.14)
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Josué de Castro assinala que há uma convivência espacial dos 

homens (que vivem nos mangues) com os caranguejos. Quando ele 

afirma que a lama dos mangues do Recife é “povoada de seres hu-

manos feitos de carne de caranguejo”, possivelmente está destacando 

a matéria (caranguejo) que forma o objeto (homem), empregando 

uma nova espécie pelo gênero: o homem-caranguejo (Melo Filho, 

2003, p.513).

a lama dos mangues do Recife, fervilhando de caranguejos e po-

voada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando 

e sentindo como caranguejos. Seres anfíbios – habitantes da terra 

e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância 

com caldo de caranguejo: este leite de lama. Seres humanos que se 

faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. (Castro, 2007, p.10)

Segundo Melo Filho (2003, p.513), “a partir dessas digressões 

semânticas ou semiológicas, pode-se concluir que durante a formação 

das expressões homem caranguejo ou homem-caranguejo, houve 

transferência de nome por semelhança de sentido, daí o aparecimento 

da metáfora”. A seguinte passagem de Josué de Castro (2007, p.10) 

reforça essa relação: 

Cedo me dei conta deste estranho mimetismo: os homens se 

assemelhando em tudo aos caranguejos. Arrastando-se, acacha-

pando-se como os caranguejos para poderem sobreviver. Parados 

como os caranguejos na beira da água ou caminhando para trás 

como caminham os caranguejos.

Pelo uso de linguagem figurada, Josué de Castro também relacio-

na o meio natural com o social por meio de denúncia. Talvez em razão 

da época em que foi escrito o texto do prefácio, começo da ditadura 

militar brasileira na década de 1960 (o livro foi publicado em 1967), 

e de sua condição como exilado político, o homem-caranguejo é um 

ser predestinado à pobreza desde o seu nascimento, sem a possibili-
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dade de ascensão social, sendo supostamente o responsável por sua 

tragédia o “mangue”:

É por isso que os habitantes dos mangues, depois de terem um 

dia saltado para dentro da vida, nesta lama pegajosa dos mangues, 

dificilmente conseguiam sair do ciclo do caranguejo, a não ser 

saltando para a morte [...]. A  impressão que eu tinha era que os 

habitantes dos mangues – homens e caranguejos nascidos à bei-

ra do rio –, à medida que iam crescendo, iam cada vez atolando 

mais na lama. [...] E assim ficavam todos eles afogados no man-

gue, agarrados pelas ventosas com as quais os mangues insaciáveis 

lhes sugavam todo o suco de sua carne e da sua alma de escravos. 

(ibidem, p.11)

Homem-gabiru

Gilberto Dimenstein (1998, p.147), em seu livro O cidadão de 

papel, noticia em parágrafo único o extraordinário acontecimento: 

“No Brasil estaria surgindo uma sub-raça, formada por baixinhos. 

Ganharam até o nome de homens-gabirus e são do tamanho dos 

pigmeu da África”.

Essa “sub-raça” é o resultado da falta de comida que rendeu ao 

trabalhador rural Amaro José da Silva, que na época tinha 47 anos, 

sua estatura de apenas 1,35 metros de altura. Morador do município 

de Engenho Bondade, Zona da Mata do Estado de Pernambuco, 

foi descoberto pelo jornalista cearense Xico Sá e se tornou um dos 

maiores furos de reportagem para o jornal A Folha de S.Paulo. No 

dia 19 de novembro de 1991, a manchete “Homem-gabiru é nova 

espécie no Nordeste” apresenta ao Brasil um semelhante cujo cor-

po, vitimado pela fome, pela desnutrição e pela pobreza desde seu 

nascimento, mais se assemelha ao de um bicho. 

Na década de 1940, o também pernambucano Manuel Bandeira 

já denunciava o prenúncio dessa “nova espécie de homem”:
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Vi ontem um bicho

Na imundície do pátio

Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,

Não era um gato,

Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

      (Manuel Bandeira, “O bicho”, 1947) 

Amaro José não é o único vitimado, pois, além de sua família, 
é possível encontrar pessoas rendidas tanto no interior quanto na 
capital do Estado – assim como em toda a Região Nordeste. Em 
relação ao caso particular da metrópole, mudanças ocorridas no es-
paço urbano, guiadas pela lógica capitalista, aterram os mangues e 
expulsam quem lá mora. Esse homem, que tinha sua vida ao lado e à 
base dos caranguejos, o homem-caranguejo, sai do mangue e vai morar 
em favelas e lixões, transformando-se também em homem-gabiru. 

Eis a primeira leitura de Josué de Castro nesse cenário contem-
porâneo.

A nova metáfora homem-gabiru constitui uma hipérbole da me-
táfora original homem-caranguejo, pois o mangue “transbordou”, 
“ganhou o asfalto” e, por isso, o “homem-caranguejo transmutou-se 
em “homem-gabiru” (Portella et al., apud Melo Filho, 2003, p.516).

O homem-caranguejo fora substituído pelo homem-gabiru, 

[...] porque, saindo do mangue, ele foi viver em tocas, em morros, 

em casebres e em velhos sobrados abandonados, fugindo ao con-

vívio dos seus semelhantes, enxotado e detestado por ele, vendo-

se privado de seu principal alimento (o caranguejo). O olhar que 

observa é de ódio e de medo, mas o medo é recíproco, o pobre, o 

miserável, passou a se tornar agressivo, porque sai de seu escon-

derijo para procurar o alimento nas ruas, nos depósitos de lixo ou 



268  PAULO R. TEIXEIRA DE GODOY (ORG.)

para roubá-lo dos transeuntes menos prevenidos; tornou-se um 

rebotalho social, perdeu cidadania, o respeito próprio e se animali-

zou, sem que o poder público tivesse o menor interesse por ele. Daí 

o homem-gabiru que come restos – quando come – esconder-se dos 

outros homens e não ter alternativa no meio em que vive. (Andrade 

apud Melo Filho, 2003, p.516)

Gabiru é o rato de esgoto das cidades, por isso a associação aos 
homens-gabiru, que vivem do lixo, pedem esmolas, causam repug-
nância. Em relação ao posicionamento do poder público, a música 
Édipo, o homem que virou veículo, conta como as autoridades, per-
plexas com esse fenômeno social, decidem tomar as “providências 
cabíveis” para solucionar o problema – extinguir os sintomas e não a 
causa. O predicado do título dessa música, referente ao homem “que 
virou veículo”, faz referência aos veículos de comunicação da imprensa 
pelo alarde criado em torno do caso de Amaro José.

“Isso é o que dá viver catando lixo

Que falta de educação, mané

Que tal criar vergonha, quem já viu ser

Transportadora de bicho de pé

Na secretaria há uma enorme preocupação

Com uma nova epidemia que ameaça a população

Pois um infeliz parece um mutante

Quando ele anda o que se vê

Segundo a secretaria faz dó

O pobre é uma malha ferroviária ambulante

Refrão

Sua excelência o prefeito homem de coração

Se declarou perplexo e horrorizado

Tanto que já mandou tomar providencias

Todo lixão será protegido por vigilantes armados

Que vão entregar cartilhas aos pés inchados”.

(Fred Zeroquatro, Édipo, o homem que virou veículo, 1998)
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Sua definitiva taxonomia veio com a publicação do livro Homem 

Gabiru: catalogação de uma espécie (1992), dos pesquisadores do 

Centro Josué de Castro Tarsiana Portella, Daniel Amos e Zelito 

Passavante. A “nova espécie” foi catalogada, sendo descritas suas 

características, habitat, hábitos, alimentação, reprodução, expec-

tativa de vida e morfologia interna, tendo como respaldo a negli-

gência social como causadora dessa bizarra análise de um Homo 

sapiens sapiens.

O alívio veio quando a revista Veja, em matéria publicada no dia 

23 de setembro de 1998, com a manchete “O filhão do gabiru”, vi-

sitou novamente a família do homem-gabiru e desmontou a tese dessa 

nova raça anã do Nordeste. Em razão da melhoria do padrão de vida 

e do melhor acesso à comida nos últimos anos, a foto de Amaro José 

e seu filho Jones, de 19 anos, contrasta a diferença de estatura entre 

eles. Com 1,69 metro de altura, seu primogênito confirmava que 

essa disparidade não poderia ser explicada por doença ou anomalia 

genética, sendo o motivo real o nanismo nutricional causado por 

fome ou má alimentação durante longo período na vida de Amaro 

José, tendo um comido na época certa (infância e adolescência) e o 

outro não (Gois, 1998).

Caranguejos-com-cérebro e o Manguebit

Segundo Melo Filho (2003, 515), “a segunda releitura de Josué de 

Castro ocorre no âmbito do Movimento Mangue. Quase vinte anos 

após a morte de Josué de Castro, o mangue é novamente visitado”.

Se há no mangue uma intensa atividade biológica, essa ‘energia’ 

poderia ser captada pela cidade, para ‘sacudir’ a mesmice na qual 

ela se encontrava atolada, além de proporcionar cura para seus ma-

les. Com essa preocupação, surgiu no Recife, na década de 1990, 

um movimento artístico-musical — o Movimento Mangue ou o 

Manguebeat. (ibidem)
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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 1990, a quarta pior cidade do 
mundo para se morar (Sharp, 2001, p.20). Com a cena cultural tam-
bém deprimida, nessa mesma década, tendo como objetivo de tirar a 
cidade do Recife do marasmo cultural, um grupo de pessoas começou 
a pensar e articular uma solução baseada na ideia de produção cul-
tural própria, inédita, tendo como referências os ritmos e símbolos 
da cultura pernambucana sob a óptica da estética pós-modernista. 
Resultado: o Manguebit.

Transitando entre as esferas local e global, o movimento Man-
guebit apresenta ao Brasil uma inédita cena cultural que trabalha 
com a interação entre a tradição e a contemporaneidade de forma 
conjunta, fundida, híbrida.

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 ideias pop não se manifes-

ta 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 Tro-

picália. (Leão, 2002, p.8-9)

Os integrantes das bandas Chico Science e Nação Zumbi e Mun-
do Livre S/A foram os responsáveis pela criação do movimento 
Manguebit, sendo Chico Science e Fred Zeroquatro as duas figuras 
centralizadoras dessa cena Mangue. Science faleceu precocemente 
em um acidente de carro no trajeto entre as cidades de Recife e Olin-
da em 2 de fevereiro de 1997, tendo recebido em seu funeral uma 
grande homenagem da nação Maracatu Piaba de Ouro, do lendário 



HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO E EPISTEMOLOGIA EM GEOGRAFIA  271

mestre Salustiano, com a presença de seis mil pessoas. Miguel Ar-
raes, governador do Estado de Pernambuco na época, decretou luto 
oficial de três dias.

O Manguebit é algo essencialmente ligado à cultura pop. Origi-
nalmente, o termo e o estilo surgiram das experiências da Pop Art, 
reveladas na década de 1940 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 (ibidem, p.1). 

O neologismo Manguebit é a tentativa de fusão entre duas palavras 
de sentido e origem opostas: “Mangue”, ecossistema de estuários e 
“Bit”, a menor extensão de memória de computadores. Pela pos-
sibilidade da sinergia global e local, o próprio nome Manguebit se 
refere à tentativa de comunicação entre os manguezais recifenses 
com o fluxo de informações mundiais, sendo a sintética imagem de 
uma antena parabólica incrustada na lama do mangue o símbolo do 
movimento (Picchi, 2009, p.3). 

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

Em metrópoles foram sendo geradas novas formas de comuni-

cação que traziam 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. (Leão, 

2002, p.4).

O pós-modernismo na cultura dos anos 90, no Recife, ou o 

experimentalismo pop, ficou marcado por Francisco França, o 

Chico Science, garoto do subúrbio, músico de rua, articulador do 

movimento chamado Manguebit, que propôs descaradamente o 

exercício da ironia, numa inquieta busca de uma “Consciência 

Transcendental”, fazendo o Brasil e o mundo viajarem num pro-
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duto conceitual, destruindo o projeto romântico e impulsionando a 

contracultura – a cultura alternativa. (Neto, 2001, p.31-2)

Em 1992, Fred Zeroquatro e Renato Lins, na época jornalistas 
do Diário do Commércio de Recife, redigem um documento que pro-
cura sintetizar as ideias dessa nova geração de artistas. Intitulado de 
“Caranguejos-com-cérebro”, o press release logo se transformou em 
“manifesto”, por meio da crítica musical, especialmente a do Jornal 
do Commércio (JC) de Pernambuco, e chegou aos jornalistas causando 
grande euforia na imprensa pernambucana (Leão, 2002, p.9).

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 críti-
ca ao sistema econômico capitalista; e Mangue – a cena, terceira e 
última parte, que em tom de urgência, explicita os objetivos e metas 
do movimento para que Recife, segundo suas palavras, “não morra 
de infarto”. 

O “Caranguejos-com-cérebro” toma o ecossistema da cidade 
como metáfora e subverte os seus princípios ecológicos ao desgas-
te físico e cultural da metrópole recifense (ibidem, 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 por causa do formato desse press release lançado na mídia que 
as músicas e ideias do Manguebit assumiram um caráter de “mo-
vimento”, como um resgate do Movimento Modernista de 1922 e 
seu Manifesto Pau-Brasil de Oswald de Andrade. Outro fator foi a 
metáfora criada para o título de “Caranguejos-com-cérebro”, sendo 
essa a alcunha da segunda leitura do conceito de homem-caranguejo 
proposta por Melo Filho (2003). 

A influência das obras de Josué de Castro é de grande impor-
tância no movimento Manguebit, partindo desde o título de seu ma-
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nifesto até evocações a Josué nas letras musicais. No documentário 
Manguebeat: uma evolução (2007), Dengue, baixista da banda Na-
ção Zumbi e um dos integrantes do núcleo base do movimento, re-
lata a influência da obra de Josué de Castro na construção do caráter 
da cena Mangue:

Teve o lance de Chico (Science), em relação ao mangue. Ele leu 

de Josué de Castro Geografia da Fome, e, quando leu esse livro ele 

pirou, porque foi daí que ele tirou que Recife era mangue, e o ciclo 

do caranguejo, e foi daí que veio toda a ideia da metáfora Mangue. 

Ele percebeu que um cara há 40, 50 anos atrás estava falando de 

um negócio que é a cara da cidade e que ninguém tinha percebido 

muito. Enquanto o cara tinha ido morar na França, aqui em Recife 

a galera não sabia quem era Josué de Castro e que o cara já falava 

inclusive coisas pertinentes quanto à condição econômica da cida-

de, e de na época (do início do movimento Manguebit, na década 

de 1990) ser a quarta pior do mundo em termos estatísticos. (Man-

guebeat: uma evolução, 2007)

O Manguebit modificou o que era conhecido por cultura brasileira 
nos anos 1990 de forma radicalmente inovadora, porém, calcada 
nas referências nacionais como provedoras da inovação. A revista 
especializada em música Rolling Stone considerou Chico Science 
um dos dez maiores músicos da história da música brasileira. Com o 
título “De Recife para o Brasil, ele olhava para o futuro”, o jornalista 
Mateus Potumati escreveu: 

Em 1994, regionalismo e música pop andavam brigados. Então, 

Chico Science e sua Nação Zumbi lançaram Da Lama ao Caos. 

Inspirado no cânone da tropicália, o disco-manifesto sacudiu o 

consenso roqueiro ao reavivar o maracatu e a embolada sob verniz 

do funk-metal e do hip-hop. Bem articulado na imprensa, em dois 

anos o manguebit estourou, e a via aberta por Chico deu passagem 

de Mundo Livre S/A a Mombojó. Para ele, bastou ter Recife sob os 

pés e a mente na imensidão. (Rolling Stone, 2008, p.133)
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Caetano Veloso (1997, p.240), em seu livro Verdade tropical, tece 
considerações acerca de Chico Science, sobre a ideia de “modernizar o 
passado” ser uma “evolução musical”, em razão do resgate realizado 
por Science em busca de uma nova leitura da identidade brasileira: 

Saúdo a chegada de Chico Science contra a crítica que se sub-

mete (explicitamente!) ao número de cópias vendidas de um CD 

ou à intensidade e duração dos aplausos em salas de espetáculo. [...] 

Sem falar no fato de que ele, em seu resgate do barroco e sua redes-

coberta de figuras mais ambiciosas e inventivas do que a história 

da literatura brasileira, enfatizara, como disse o historiador norte-

americano Richard M. Morse, “uma nova leitura da genealógica de 

troncos, galhos e rebentos que apontam para uma formação gradual 

de ‘identidades’ transatlânticas”. É a força da visão sincrônica. E a 

superação da oposição centro-periferia.

Considerações finais

O pensamento de Josué de Castro, especialmente em razão da 
temática da fome, é tão presente que se torna possível a proposição 
analítica de uma evolução. Evolução do fenômeno da fome ou uma 
real involução social? 

Do homem-caranguejo de ontem ao homem-gabiru de hoje, é a 
pura reprodução do caos social que firma-se ao longo destas quatro 
décadas com o constante espectro da fome. Porém, esse sintético ca-
ranguejo globalizado, o caranguejo-com-cérebro, que surge com a pro-
posição de subverter os manguezais de Recife e conectá-los com os 
fluxos globais gerados por um admirável mundo novo wi-fi, propõe 
usufruir de todo o ensinamento da severina vida do homem-caran-
guejo para fazer algo novo. É a rebelião 2.0 dos mocambos de Recife.

Se anteriormente Josué de Castro foi responsável por universali-
zar a fome, o movimento Manguebit também buscou uma univer-
salização, a de sua cultura, tendo Pernambuco embaixo dos pés e a 
mente na imensidão. 
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