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RESUMO 
 
O presente texto analisa o conteúdo ideológico nas obras de 
Pedro Morbach (1935-2012). Aborda as questões relacionadas 
às dinâmicas socioeconômicas desencadeadas pelas 
transformações no processo de produção do município de 
Marabá/Pará. A principal intenção do texto é evidenciar o poder 
regulador que o sistema capitalista possui. A interpretação e a 
abordagem da realidade, retratada nos desenhos analisados, 
são vislumbradas sob a perspectiva do materialismo histórico 
de Marx e Engels (2010). Resulta em uma reflexão sobre a 
deformação e as contradições da cultura e da ideologia do 
capital, ilustradas por Morbach. 
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ABSTRACT 
 
This paper analyzes the ideological content in the works of 
Pedro Morbach (1935-2012). It addresses issues related to 
socioeconomic dynamics unleashed by the changes in the 
production process of the city of Marabá / Pará. The main goal 
of the article is to highlight the regulatory power that the 
capitalist system has. The interpretation and approach the 
reality portrayed in the analyzed drawings, are glimpsed from 
the perspective of historical materialism of Marx and Engels 
(2010). Results in a reflection on the deformation and the 
contradictions of culture and capitalist ideology, illustrated by 
Morbach. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sob a luz do materialismo histórico de Marx e Engels (2010) pretendemos 

analisar o conteúdo ideológico presente na obra de Pedro Morbach (1935-2012). O objetivo 

deste debate parte do conceito de ideologia, entendida aqui como mecanismos de 

legitimação de uma ordem econômica, social e política; “um conjunto de idéias, sejam elas 

verdadeiras ou falsas, poder „inconscientemente‟ motivado pelos interesses egoístas de um 

grupo dominante” (EAGLETON, 1997, p. 35 [grifo do autor]). Porém, a ideologia não deve 

ser simplesmente entendida como sinônimo de falsidade ou ilusão, “por ser o modo imediato 

e abstrato de manifestação do processo histórico, é ocultamento ou a dissimulação do real” 

(CHAUÍ, 2007, p. 15). Em síntese, a ideologia é a negação das contradições da sociedade 

capitalista. 

A cultura inclui objetos, diz Brandão (1985, p. 20-37) “instrumentos, técnicas e 

atividades humanas socializadas e padronizadas de produção de bens, da ordem social, de 

normas, palavras, idéias, valores, símbolos, preceitos, crenças e sentimentos”. A cultura 

também é o produto das relações entre os homens, porém se estes estiverem em condições 

sociais desiguais, onde um determinado grupo exerça controle sobre o outro, esta cultura 

retratará uma relação de dominação. Por ser construída sob uma ordem social desigual, 

esta cultura torna-se inautêntica. Ela é antagonicamente dividida em cultura dominante e 

cultura dominada, antes de haver um nível de gosto que as diferencie há relações políticas 

de opressão, resistência e conflito que as separam.  

Tal reflexão sobre a organização do mundo da produção evidencia que a lógica 

mercantilista provoca a coisificação do homem à medida que impõe aos agentes seus 

papeis no processo de produção. A vida passa a ser reorganizada em função das 

mercadorias: borracha, castanha, diamante, terra, minério, etc. A organização da sociedade 

sob o controle do capital concentra a propriedade, os meios e os resultados da produção em 

poucas mãos. Uma ordem que se reflete na organização política centralizando o poder sob 

a tutela de uma classe, que agora, além de ser economicamente mais imponente, é 

politicamente predominante. 

No desenrolar da história sobre a economia do município de Marabá/Pará é 

possível observar que a divisão social do trabalho permitiu a um determinado grupo, 

possuidor dos meios de subsistência, controlar não somente o processo de produção como 

também exercer o poder político. É a partir deste debate que iremos discorrer sobre a 

ideologia e a cultura capitalista presentes na obra de Pedro Morbach, um artista que por 

meio de sua poética retratou as relações de produção presentes no desenvolvimento 



 

 

                  

econômico de Marabá, caracterizando esteticamente alguns dos momentos principais da 

economia local, do auge da borracha à descoberta do minério na região de Carajás.  

 

1. IDEOLOGIA E CULTURA CAPITALISTA NAS ILUSTRAÇÕES DE PEDRO 

MORBACH 

 

Pedro Morbach, marabaense, filho de Augusto Morbach e DoraliceFontenelli foi 

um artista marabaense que por meio de sua arte retratou a história socioeconômica local. A 

análise de seus desenhos refere-se muito mais ao conteúdo subjetivo que objetivo, pois 

nesse estudo pretendemos destacá-lo sob o prisma do materialismo histórico, uma vez que 

se revela em sua representação ilustrativa, mediante a poética do nanquim, uma recriação 

plástica referente as estruturas de dominação, exploração e expropriação que podem ser 

vislumbradas na forma de signos que o artista articula na composição visual.  

Os desenhos selecionados para este estudo desmistificam a ilusão de igualdade 

social dentro da lógica do capital. Elas quebram as barreiras da percepção fetichizada2, a 

qual tem sido capaz de ocultar o trabalho humano e as relações de exploração por trás da 

mercadoria. Pedro Morbach interpreta a realidade do conflito insolúvel entre o dominante e o 

dominado. Mostra a inexistência da política enquanto mediação de interesses. A divisão 

social do trabalho torna o campo político em outro espaço da dominação. É o retrato da 

lógica do capital que seduz o artista a refletir sobre as questões de sua região. As obras de 

Morbach são registros da atuação do espírito capitalista, resumido num processo de 

dominação e de violência. 

Vejamos o que os desenhos de Morbach revelam sobre o olhar deste artista: 

Na imagem 01, o castanheiro é recriado como um corpo desprovido de vida, não 

parece possuir racionalidade; com um cesto nas costas, ferramentas nas mãos e os pés 

descalços, o castanheiro de Morbach é um corpo trabalhador. Morbach reproduz o 

castanheiro enquanto instrumento de produção, o detentor de uma única característica, a 

força de trabalho. Sua cabeça levemente abaixada e integrada à massa de luz e sombra cria 

a sensação de que o sujeito não tem rosto, o que induz pensar também que ele não tem 

uma identidade, e nem projeta nenhuma expressão facial ou atitude que possa revelar seu 

pensamento. Parece letárgico, cansado ou subordinado à tarefa que o exige, pois carrega 

um imenso volume nas costas, sua pena é ser um coletor de castanha do Pará, estas 

representadas por duas esferas à esquerda da obra representando os ouriços. A sua perna 
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esquerda o posiciona no passo que o apoia no andar e a da direta semelhante a uma pata 

de animal. A posição de seu corpo projetado para frente é significante, pois este homem 

imbuído em carregar seu fardo parece reverenciar o trabalho que o consome.  

Imagem 01: “Solitário castanheiro”, (1983). 

 

 

Fonte: Pinacoteca Pedro Morbach - Fundação Casa da Cultura de Marabá. 

Na Imagem 02, Garimpeiro de diamante. Vê-se um homem remexendo a água 

com uma peneira em busca da pedra, a qual dava significado ao seu trabalho. É uma 

silhueta representativa, simbolicamente constituída pelo fervor da sua busca. Isso se 

espelha na direção da composição que cria uma atmosfera de tensão, pois os negros 

chapados de nanquim na diagonal possibilita essa leitura, pois há uma tentativa de se criar 

um equilíbrio entre estes pesos visuais. Há também um movimento circular concêntrico 

entorno da peneira e do corpo do garimpeiro, significando que ele nunca avança, mas está 

sempre na expectativa de algo que pode aparecer de modo inusitado. 

Imagem 02: "Garimpeiro de diamante", (s/d). 

 

Fonte: Pinacoteca Pedro Morbach - Fundação Casa da Cultura de Marabá. 

Os personagens das ilustrações 01 e 02, Solitário castanheiro (Imagem 01) 

Garimpeiro de diamante (Imagens 02), são trabalhadores da floresta Amazônica e foram 

desenhados sem seus rostos, ocultados e estilizados pelo artista; são apresentados sem 

uma identidade que os caracterizem como sujeitos de sua história. As imagens trazem um 



 

 

                  

conceito universal do sujeito amazônico na labuta diária no cenário dos conflitos, porém 

caracterizam e reproduzem o corpo apenas enquanto instrumento de produção deslocando-

o de sua plenitude sensível. 

Todavia, quando estes trabalhadores começaram a reivindicar sua 

independência política e econômica tornaram-se uma ameaça à estrutura de dominação da 

burguesia local. Na região em que se contextualiza a história retratada pelo artista, a posse 

da terra passou a representar, simultaneamente, dois símbolos de forças contrárias: por um 

lado, o monopólio econômico e político das oligarquias3; e por outro, a libertação dos 

trabalhadores da submissão a estes oligarcas. Neste cenário, surge o conflito pela terra, 

Morbach a retrata nos desenhos feitos à nanquim: A terra que querias neste latifúndio 

(Imagem 03) e Massacre de sem terras (Imagem 04).  

Imagem 03: "A terra que querias neste latifúndio",(1986). 

 

Fonte: Pinacoteca Pedro Morbach - Fundação Casa da Cultura de Marabá 

O conflito entre trabalhadores e fazendeiros começou a existir porque dentro das 

novas regulações do capital a terra passou a desempenhar um novo papel na produção 

econômica. Morbach mostra, na imagem 03, a angústia do grupo dominado e o perfil 

psicológico traçado pelas linhas que se tece em tramas lineares para manter unido o grupo. 

Percebesse com nitidez a figura central com aspecto masculino, mas que é uma mulher, 

comandando o grupo. Ela aponta para baixo em direção à terra, objeto da disputa e do 

conflito. A imagem é incisiva e propõe resistência, daí o grupo sofre, o conjunto atacado por 

um ar de tenção, onde o plano de fundo possui linhas quebradas ambiguamente 

representando ou galhos secos (improvável, pois é a Amazônia) ou raios. 
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 Após 1920, a coleta da castanha passou a ser a atividade econômica mais importante do município 

de Marabá, o que desencadeou novas dinâmicas nas relações de poder. “A apropriação dos 
castanhais pelos comerciantes constituiu-se, portanto, numa forma de dominação dos trabalhadores”. 
Dentro desta nova configuração eram os donos dos castanhais quem exerciam o poder político local 
e os trabalhadores, os coletores de castanha, eram tidos como instrumentos de trabalho pertencentes 
aos seus patrões (EMMI, 1999, p. 15). 



 

 

                  

A imagem 03, A terra que querias neste latifúndio, retrata a busca pela terra. A 

cruz no canto direito pode ser vista como símbolo do sangue derramado por um sonho, a 

terra prometida. Mais abaixo há um homem que aparenta escrever no chão; cabeças 

curvadas, braços estendidos, choro, a criança encolhida no colo da mãe, etc.; são 

elementos que retratam a opressão a que estes atores estavam submetidos. No lado 

esquerdo, um casal curva-se, neste gesto, parecem render-se a aquele que os oprimem. Na 

lateral direita do quadro, um homem deixa o local, sua ferramenta no ombro, o que pode 

representar a desistência de muitos, os quais tiveram seus sonhos consumidos pelo 

sofrimento ou pelo cansaço de uma contínua luta. Outra figura com semblante de reflexão 

olha para além do quadro, ela aparenta refletir sobre o que vivencia. 

Imagem 04: "Massacre de sem terras", (1991). 

 

Fonte: Pinacoteca Pedro Morbach - Fundação Casa da Cultura de Marabá 

Na imagem 04, Massacre de trabalhadores sem-terra: um homem segura nos 

braços o corpo de um companheiro de luta, no canto direito da tela há um corpo ao chão; 

vidas ceifadas pela “justiça” do capital, que tem por legítima a concentração de terra em 

poucas mãos e a violência como uma forma eficaz de silenciar os expropriados. A luta pela 

terra marca a história local. A promessa de reforma agrária seduziu muitos migrantes, porém 

os interesses destes trabalhadores entraram em conflito com os interesses dos grandes 

proprietários de terras na região, estes confrontos foram mediados pela violência que se 

resume em um grande número de mortes no campo. 

É importante salientar que a arte não é apenas um espelho da história de uma 

sociedade, ela não está à margem dos fatos históricos. Certamente, o artista viveu o 

problema de seu tempo e se expressou com a materialidade dele, com o que estava 

disponível para ele em seu tempo. As obras de Pedro Morbach, por meio da percepção do 

artista criticam a sua sociedade, o seu momento histórico e cultural. As imagens aqui 

tratadas acusam as contradições do período em que foram criadas. Por meio de sua 



 

 

                  

estética4, Morbach mesmo que inconscientemente, aborda as contradições que a ideologia 

capitalista esforça-se para camuflar: as desigualdades sociais promovidas pela 

concentração da propriedade, a condição desumana em que deixado o trabalhador, pois a 

necessidade de retiradas de lucro sobre o trabalho reserva ao empregado apenas o 

bastante para mantê-lo em condições físicas para produção. 

O capitalismo é um projeto completamente implicado com ações políticas, no 

entanto não representa um projeto democrático. A atuação do Estado durante a integração 

econômica da Amazônia caracteriza a privatização do espaço público como forma de 

garantir a livre reprodução capitalista. Um Estado que sob o poder de uma burguesia 

moveu-se para realizar os interesses egoístas de uma classe criada pela concentração das 

riquezas. Essa é a dissimulação que a ideologia e a cultura capitalistas provocam; elas 

escondem, negam as contradições presentes na produção do capital. Para aqueles que não 

conseguem enxergar a relação de exploração e expropriação por trás da produção neste 

período, o desenvolvimento do capital na região tenha sido um milagre, mas para o 

trabalhador, a incorporação da Amazônia ao mercado global significou um trabalho 

exaustivo, suor e sangue. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As obras de Pedro Morbach contemplam as contradições da lógica mercantil, 

elas auxiliam-nos a enxergar os problemas que cercam a cultura baseada na exploração. A 

reflexão sobre os temas elencados leva-nos a concluir que a desestruturação das ideologias 

e a superação da vida dominada pelos valores capitalistas sugerem a busca por uma nova 

maneira de promover-se o desenvolvimento. A estética dos desenhos Solitário castanheiro, 

Garimpeiro de diamante, A terra que querias neste latifúndio e Massacre de sem terras 

evidencia a ótica contestadora e dialética de Morbach. Tanto o conteúdo das imagens, como 

os temas tratados e os títulos dados pelo artista a cada ilustraçãorevelam a crítica que ele 

faz a organização sociopolítica da região. 

Constatamos que o desafio de construir um debate engajado na luta pela 

libertação das relações sociais das rédeas do capital não é só dos intelectuais, mais de 

todos os agentes envolvidos. A investigação sobre as causas e efeitos da ideologia do 
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 Para Eagleton (1993) a estética é o campo dos sentidos e da percepção humana que solicita 

imaginação e reflexão crítica sobre as coisas feitas pela humanidade. Por isso, também a estética 
devolve-se através da arte, o seu caráter contestador da realidade do contexto na qual é produzida. 
Isso proporciona ao artista a oportunidade de expressar seus sentimentos e reproduzir sua visão 
sobre o mundo que o cerca a partir da materialidade que está a sua disposição e dos problemas 
sociais que o afeta. 



 

 

                  

capital leva-nos a crer que o estudo sobre estes temas tem por meta mostrar as 

contradições presentes no mundo da produção. Este debate revela o caráter social do 

capital. Em síntese, tanto a narrativa como o conteúdo das obras escolhidas para esta 

análise reforçam a ideia de que o capitalismo não é uma coisa, mas uma relação social 

materializada por meio da produção das coisas, onde a ideologia e a cultura desempenham 

um papel fundamental para estruturação e manutenção deste modo de sociabilidade. 
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