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Este ensaio está relacionado com pesquisas que realizei no período de l985 /92 em São Luis do
Maranhão, resultando em minha dissertação de mestrado intitulada Da Terra das Primaveras à Ilha do Amor,
publicada em l995,(1) com o sub título Reggae, Lazer e Identidade Cultural. Tendo como ponto de referência
os movimentos culturais que se desenvolveram em varias regiões do mundo ocidental nas últimas décadas a
partir da dinamização da indústria cultural, o enfoque que dei ao trabalho naquele momento, levaram-me a
interpretar as festas promovidas através do ritmo reggae jamaicano naquela cidade, como uma estratégia de
lazer e mobilização de segmentos negros urbanos. Levando em consideração ainda que, esses movimentos
mundiais como hippie, punk, feminista, movimento de pacificação pelos direitos civis entre outros, que
percorreram várias décadas, atingiram populações de várias partes do mundo, inclusive as que viveram a
diáspora africana assegurando algumas especificidades, procurei investigar as relações sociais vivenciadas por
segmentos da juventude negra de São Luis, tomando o reggae como um elemento significativo no processo de
afirmação de negritude e de identificação étnica, pois este possibilitava, no meu entendimento, uma
visibilidade maior para os chamados regueiros, até então escondidos na periferia negra e pobre de São Luis.
Ao recorrer tanto às determinações político-ideológicas da militância do Movimento Negro, quanto aos
recursos teóricos da Antropologia para, numa incursão um tanto perigosa, caracterizar as manifestações do
reggae em São Luis como um caminho importante para a definição da identidade étnica, reconheço hoje,
rendendo-me às críticas entre outras de minha amiga Goli Guerreiro(2) que, essa interpretação se fragiliza
pelos próprios argumentos utilizados em sua enunciação, prendendo-me de certa forma a uma camisa de
força.
Neste sentido, pretendo retomar algumas considerações apresentadas anteriormente visando ampliar meu
projeto de estudo, sem perder de vista todavia, a importância do reggae em meio à multiplicidade de produtos
ofertados pela ambivalência midiática da sociedade contemporânea. Há sem dúvida, muito mais coisa a se
falar sobre o reggae, especialmente considerando sua importância como um produto consumido por amplos
segmentos da população maranhense, extrapolando as fronteiras dos territórios negros da periferia. Assim,
tentarei compreender as novas articulações que se estabelecem no confronto entre os elementos culturais
produzidos no contexto da modernidade e as manifestações já reconhecidas como representativas da tradição
local.
O entendimentos dessas implicações, envolvem considerações sobre pelo menos três grupos aparentemente
distintos do cenário socio-cultural ludoviscense (regueiros, representantes da tradição e jovens de classe
média) mas que, de alguma forma, compartilham experiências comuns quando se pensa nas raízes culturais
afro-brasileiras, plantadas naquela região como em outras do país, ao longo da sua formação histórica.
Em primeiro lugar, pretendo discutir essas questões na perspectiva dos chamados regueiros que, desde a
década de setenta, adotaram o reggae como opção de lazer através de um processo de ressignificação de um
produto veiculado no contexto da mundialização cultural, criando em torno do ritmo, formas próprias de
comunicação explicitadas em vestimentas, expressões de linguagem e uma maneira peculiar de dançar,
tornando-se uma das mais significativas expressões culturais atualmente em São Luis, com suas festas
realizadas durante o ano inteiro.
Tal situação tem provocado reações por parte de representantes de organizações ligadas à cultura popular
tradicional. Estes últimos, definidos aqui como um segundo grupo, passou a fazer acusações contra o reggae,
no sentido de que sua forte presença estaria promovendo a destruição da memória cultural maranhense,
construída nas tradições do bumba-meu-boi e do tambor de crioula entre outras.
Já foi dito que, as ligações com o reggae tem a ver muito mais com a veiculação dos ritmos e da música negra
a partir da sofisticação eletrônica em escala mundial, do que com a construção da identidade étnica.(3)
Entretanto, não podemos perder de vista as considerações de Ianni (l992);(4) Munanga (l988)(5); Sodré
(l988)(6) entre outros, que sugerem uma interpretação da identidade étnica a partir da analise das
transformações culturais ocorridas na sociedade moderna, tendo como referência o processo de globalização.
Sem dúvida, os enfoques sobre etnicidade precisam ser repensados, inclusive, devido a todas as
transformações sociais ocorridas nas últimas décadas As Ciências Sociais, especialmente a Antropologia, têm

uma grande responsabilidade com essa questão. Mas, se não considerarmos a complexidade das relações que
se travam entre os vários grupos sociais envolvidos nesse contexto de diversidades, poderemos cair em outros
aprisionamentos muito mais rígidos.
As articulações que se estabelecem no universo regueiro de São Luis, nos remete a pensar na existência de um
jogo de grupos diferenciados, onde cada um tenta assegurar seus domínios enquanto legitimadores da
identidade cultural; de um lado os agentes da tradição e de outro, os produtores do reggae. Neste caso, as
relações não se travam necessariamente na rigidez dos processos de exclusão étnica, já que esses grupos
supostamente, têm a s mesmas origens e não se confrontam no plano racial.
Ora, se por um lado, as ligações da juventude negra da periferia com o reggae não são suficientes para definilo como símbolo de identificação da etnicidade e, ao mesmo tempo, suas projeções se tornam uma ameaça
para a identidade cultural maranhense na voz dos representantes da tradição, qual é então a saída para dar
conta de uma explicação coerente com as dimensões que esse ritmo alcançou, impregnando-se com toda sua
simbologia na paisagem socio-cultural de São Luis.
Uma resposta a essas inquietações pode ser encontrada na identificação do que classifico aqui como um
terceiro grupo social, formado por jovens de classe média, empresários e até políticos, que passaram a
consumir o reggae, não só como mais uma opção de lazer (principalmente no caso dos primeiros), mas
também, como fonte de lucros e ganhos políticos, o que não implica necessariamente reconhece-los ou
classifica-los com a marca social de regueiros, pois essa continua sendo atribuída aos negros e mestiços da
periferia.
Entender essa questão exige talvez, uma viajem maior do que ir do Maranhão ao Caribe, pois demanda um
esforço de compreensão tanto das raízes culturais que se entrelaçam nesta paisagem, como das subjetividades
que se trocam, fazendo com que um mesmo produto cultural desenvolvido a partir de raízes culturais afocaribenhas, ofertado na polifonia midiática seja ressignificado e consumido de acordo com as experiências
culturais particulares dos grupos diferenciados social e etnicamente em uma sociedade hierarquizada também
pelo racismo.
Neste sentido, podemos pensar a relação que esses diversos grupos constróem com o universo regueiro, a
partir das considerações feitas por Canevacci (l996)(7) sobre a cultura brasileira.
Para ele, uma das maneira para pensar sobre o imbricado jogo das relações culturais no Brasil é por
intermédio de um sincretismo projetado como um lado produtivo, criativo, não conciliado da diáspora.
Vemos então que, a própria noção de diáspora como situação de ruptura para os afrodescendentes, adquire
neste autor, um caráter de reajuntamento de grupos distintos, através do que ele chama de uma excessiva
pluralidade contaminando todas o cenário das relações socio-culturais, de uma forma extremamente fértil e
produtiva onde, mesmo as transgressões, adquirem sentido de normalidade.
Essa excessiva pluralidade, se projeta então, como resultado de uma diáspora marcada não mais pela
erradicação violenta, pelo domínio etnocêntrico, ...pela perda; mas uma diáspora contra a esterilidade de uma
condição imóvel, contra a miséria de uma identidade estável e segura, ... Diáspora como escolha, como
necessidade de trânsito, de transposição de fronteiras, ...interiores e exteriores. Diáspora como desejo de
automodificação nos próprios e alheios espaços psicogeográficos. Então diáspora, também significa...uma
multiplicação contínua de pontos de vista, uma mescla de emoções e razões, de modelos de representações
desligados da tradição repetitiva, linguagens de mais vozes, navegações entre culturas nativas e
metropolitanas, hibridações entre as alteridades internas (as novas tecnologias) e as alteridades externas
(povos indígenas)(8)
O sincretismo por sua vez, é caracterizado nessa análise como um dom que o Brasil pode oferecer (apesar de
suas inúmeras dores) para um mundo que é, ao mesmo tempo, globalizado e localizado. Um sincretismo
como proposta de uma nova antropologia híbrida, como aplicação de módulos narrativos inovadores, como
exploração da co-presença de linguagens plurais e antitéticos, como conflito criativo e preposicional no plano
dos novos cenários transcomunicaitivos. (l996)(9)
Neste mergulho então, para o interior do meu próprio texto, impulsionado tanto pelas minhas próprias
inquietações, como também, pelos debates críticos que o mesmo tem instigado, apoio-me nas interpretações
de Canevacci, para sugerir que, entre outras coisas, o processo da diáspora africana impôs aos vários

segmentos da população afrodescendente, a reconstrução de formas específicas de mobilização de acordo
com as posições assumidas por ela nos territórios sociogeográficos onde se instalou. Assim, o próprio
processo de globalização ou mundialização da cultura, (Ianni,l996)(10) (Ortiz, l994)(11), vai possibilitar a
essas grupos escolher, baseados em suas raízes etnico-culturais, novos elementos culturais que, a partir de
uma ressignificação, passam a ser retratados como expressão de sua identidade.
É possível assim afirmar que essa sincretização nos moldes de Canevacci, passa pelos contornos da memória
histórica e cultural dos grupos que vivenciam um cotidiano possibilitador de encontros diversos, definindo
novas marcas da representação coletiva, capazes de destacar suas diferenças, no contexto geral da sociedade.
Dessa forma, pode-se compreender então a dinâmica do reggae em São Luis do Maranhão que, embora não
sendo embranquecido como é acusado o samba ou até mesmo o candomblé em alguns terreiros famosos,
reflete também os gostos da população branca, contrariando os defensores da tradição popular que insistem
em não perceber que, o fator determinante do seu aportamento naquela cidade, não é propriamente a força da
mídia, como ditadora de gostos culturais, mas as próprias raízes culturais afro-brasileiras que estão
fortalecidas na memória da população. Basta ver que, até mesmo os participantes dos grupos do bumba-meuboi, chamados brincantes, reconhecem a importância ou o significado do reggae como um dos componentes
representativos da identidade cultural do Maranhão, como nos informa a letra de uma das músicas de um
grupo de bumba-meu boi do município de Rosário na Baixada Maranhense.(12)
LUZES E ESTRELAS
(Inaldo Bartolomeu)
Salve quem busca a igualdade
Quem tem na luta o ideal
Ver as nações em liberdade
Mundo de justiça social
Salve expressões desta verdade
Salve o Quilombo de Frechal
Como é bonito ! Como é bonito !
Rolar as pedras mocidade
Como é bonito ! Como é bonito !
Povo reggaendo liberdade
Brilha a luz João Carcará
Madre Deus das estrelas que tem fé
Itanaty, brincantes Cazumbás
Brilha a estrela de Antonio José
Banda Guetos e Tribo que é de Jah
Brilha a estrela que urrou no Pindaré
Reggae e boi tem semelhantes passos
Nas luzes buscam inspiração
Nas estrelas cadentes, nos espaços
O orvalho da miscigenação
Madrugando costumes e compassos
Mestiçando Jamaica e Maranhão.

Na verdade, não há invenção ou reinvenção que sejam arbitrárias, elas se projetam em condições específicas,
a partir do florescimento de raízes já existentes.
É importante perceber que, no processo de distribuição dos produtos culturais pelos sistemas midiáticos,
muitos movimentos rítmicos cresceram e desapareceram ao longo das últimas décadas em varias partes do
país. E, se alguns deles permaneceram e ganharam força ampliando seus espaços de realização é porque sem
dúvida, têm uma significação maior que os modismos momentâneos para as populações que os consomem.

O universo regueiro de São Luis se encaixa nessa moldura pois, se até meados dos anos oitenta as festas eram
freqüentadas quase exclusivamente pelos negros da periferia, atualmente um contingente muito mais amplo
de jovens não-negros de classe média trocaram as pistas das boates e danceterias, pelos salões de reggae,
fazendo surgir inclusive novas bandas que promovem suas apresentações exclusivamente para essa público, já
que nos clubes continuam tocando somente músicas interpretadas pelos jamaicanos. Além do que, as
indústrias nacionais e multinacionais bem como redes comerciais instaladas na região, como Alumar/Alcoa,
Vale do Rio Doce, Cervejaria Tropical (Brahma), Armazéns Paraíba entre outras, tem adotado o reggae como
tema de publicidade e mesmo alguns políticos locais no período da última eleição contrataram bandas de
reggae e exibiram videoclips sobre o tema em suas campanhas eleitorais.
É necessário enfatizar porém que esses últimos, embora estejam aqui caracterizados como consumidores do
reggae, não se situam no plano dos freqüentadores das festas, não entram portanto, no jogo das relações
culturais uma vez que seu interesse é muito mais no plano político e econômico.
Mas de qualquer forma, o fato desses indivíduos estarem ai presentes, é também um sintoma de que o reggae
já não existe somente na periferia, mas ocupa espaços cada vez mais amplos em outros setores da cidade.
Assim, reitero as colocações de Canevacci, no sentido de que, apesar de estarem os agentes da tradição contra
o reggae, esse ritmo ganha significações cada vez maiores em meio às manifestações culturais de São Luis,
inclusive nas festas juninas em homenagem a São João, considerado o período de maior evidência das
tradições populares regionais, enfatizando o embricamento do novo com a tradição, um sinal tanto da
modernidade de Baudelaire como da neo-modernidade de Rouanet
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