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REGGAE: 
DE TESOURO DA JAMAICA A RITMO POPULARIZADO NO MARANHÃO1 

 

Rogério Costa2 
 

Resumo: Propõe-se, neste trabalho, uma análise sobre o reggae no Maranhão, 
considerando as características de forma e conteúdo na produção atual. Utiliza-se um 
referencial teórico assentado nas teorias da cultura e da comunicação de massa, 
enfatizando-se a utilização da música e seus respectivos resultados no meio popular, 
que compõe o grande público receptor e cultivador da essência e da simbologia do 
reggae, a partir das opções dispostas pela mídia de massa. Pretende-se demonstrar 
características contidas no universo do reggae, sendo estas possibilitadas ou não por 
uma atividade midiática crescente, além da compreensão do processo atual e a 
identificação dos personagens/receptores que integram o chamado movimento reggae 
maranhense. 
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1. Introdução 

Uma investigação sobre o reggae, em princípio, parece 

mais um documento descritivo a respeito da presença de estilo musical estrangeiro em 

solo brasileiro. De fato isto pode ser considerado, mas no caso de análise do reggae no 

Maranhão, as questões são bastante variáveis, tendo em vista que por si só este reúne 

diversos elementos para análises. 

A compreensão do atual estágio do reggae no Maranhão 

remete-nos às reflexões acerca das características da cultura na contemporaneidade, 

destacando-se especialmente a questão da recepção e dos efeitos dos produtos da mídia 

no meio social. Isto é relevante por se ter peculiaridades nas características sócio-

culturais dos indivíduos que integram o movimento reggae. Com um impulso 

midiático/tecnológico abrangente, pode-se verificar as relações constituídas no meio 

                                                
1 Trabalho apresentado no III Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura – Enecult, realizado em 
maio de 2007, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 
2 Aluno do Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. E-mail: 
radialistama@yahoo.com.br. 



 
 

 

social diante de uma cultura midiatizada, que cada vez mais toma formas diferenciadas. 

O objeto reggae, tanto a arte quanto o movimento 

aglutinador é, neste sentido, guia para um caminho de diversas respostas frente a um 

universo de inquietações acerca das formas de sociabilidades e da função da mídia de 

massa para com o contexto social. Isto nos permite entender que o reggae, sob a ação 

social dos meios populares e a atividade midiática massiva, tem suporte de legitimação 

e supressão das desarmonias postas na sociedade. 

 

2. Considerações sobre a cultura na contemporaneidade 

Os estudos culturais na contemporaneidade têm obtido importantes avanços, 

permitindo aperfeiçoamento de diversos conceitos e entendimentos acerca do processo 

cultural atual. Esses avanços são propiciados pelo fortalecimento de uma cultura 

calcada a partir do desenvolvimento e fortalecimento da comunicação de massa, que 

vem obtendo, ao longo dos tempos, papel quase determinante na construção social. Essa 

constatação adentra num campo de discussão que envolve a questão do gostar artístico e 

da politização da arte, através dos discursos midiáticos e de articulação dos grupos 

sociais.  

Essas características, de troncos teóricos variados, levam-nos a estabelecer 

parâmetro com a concepção da ação social proposta por Weber3 e seus desdobramentos 

nos dias atuais, tendo em vista que: 

 
É sabido que a ação do indivíduo é fortemente influenciada pela simples circunstância de estar 
no meio de uma “massa” especialmente concentrada (...) Neste caso, portanto, trata-se de uma 
ação condicionada pela massa. Esse mesmo tipo de ação pode se dar também num determinado 
indivíduo por influência de uma massa dispersa (por intermédio da imprensa, por exemplo), a 
qual foi percebida por esse indivíduo como sendo proveniente da ação de muitos (1991, p. 416). 
 

Essa afirmativa nos faz compreender que tais desdobramentos são caracterizados 

como pressupostos de diferentes relações dos indivíduos pertencentes a determinado 

grupo social. Atenta-se, neste sentido, às relações associativas, tendo em vista que 

diante do processo social atual, observa-se um atrofiamento causado pela incessante 

aliança entre as classes detentoras das forças de produção, em todos os níveis e 

hierarquias, geralmente centradas numa relação de consumo assimilada à idéia de 

                                                
3 Segundo o autor, “a ação social (incluindo omissão ou tolerância) orienta-se pelo comportamento de 
outros, seja este passado, presente ou esperado como futuro (...) Os outros podem ser indivíduos e 
conhecidos ou até uma pluralidade de indivíduos indeterminados e inteiramente desconhecidos” (1991, p. 
415). 



 
 

 

pertencimento. 

A partir dessa problemática, questões acerca de simbologias e significados dos 

produtos culturais, tomam corpo e tornam-se o centro de investigações, considerando 

que esta é a matéria-prima para a produção cultural em larga escala, propiciada a partir 

da atividade midiática. Acerca disso, Medina (1983, p. 47) enfatiza que “da música 

popular eliminaram a quase totalidade de sua capacidade de exercer qualquer ação de 

envolvimento coletivo”. 

Assim, nas discussões contemporâneas sobre produção cultural, comportamento 

social e mesmo sobre a atividade midiática, debate-se tanto os efeitos das mensagens de 

massa exibidas pela mídia como a própria qualidade desses produtos. Trata-se aqui da 

necessidade de uma abordagem teórica da produção e, principalmente, da recepção dos 

produtos da mídia, em que se possa considerar os traços e condições sociais referentes 

aos receptores. A compreensão da assimilação dos produtos midiáticos por parte de um 

público definido permite entender os efeitos das mensagens proferidas pelos veículos da 

mídia. Diante disso, Wolf (1994, p. 45) afirma: 

 
O estudo das comunicações de massa – mesmo apenas no que diz respeito ao tema dos efeitos – 
aproxima-se cada vez mais de um estudo sobre processos e fenômenos comunicativos 
socialmente vinculados. Por outras palavras, para se compreender as comunicações de massa, é 
necessário centrar a atenção no âmbito social mais vasto em que essas comunicações operam e 
de que fazem parte. 
 

Isso justifica o fato de que, dentro da produção midiática, há de certo modo, uma 

“higienização”; uma “reciclagem”, de forma a utilizar-se apenas o que é de interesse 

dos grupos que detêm as indústrias dos produtos culturais. No caso da produção 

musical, “tudo isso é tratado de forma a proporcionar um consumo fácil, sem demandar 

esforços, evitando-se toda e qualquer participação interpretativa por parte do ouvinte” 

(SCHURMANN, 1989, p. 183). Produz-se uma "música gastronômica feita por uma 

indústria da canção para vir de encontro de algumas tendências que esta individua (e 

cultiva)" (ECO, 1976, p. 295). Em conseqüência, "o autor é separado de sua obra. Esta 

não é mais sua obra. A criação é esmagada pela produção" (MORIN, 1981, p. 17). 

Em verdade, o processo de produção cultural atual constitui-se de uma marca do 

sistema capitalista: com a existência de fontes exploradas esgotáveis, que aqui se pode 

compreender como toda a raiz das transformações promovidas pela indústria cultural 

midiática, busca-se a todo tempo o uso dessas fontes, com vistas a um remodelamento 

das diferentes formas, visando lucro, domínio ideológico e manutenção de status. 



 
 

 

No caso específico de obras musicais, percebe-se que, com a definição de uma 

sociedade estática, acredita-se que “o objetivo da canção dos nossos dias parece ser, 

acima de tudo, o divertimento e a emoção” (JAMBEIRO, 1978, p. 146), requisitos 

essenciais de despolitização e amortecimento da crítica, que constituem algumas das 

principais características da contemporaneidade, com a atividade social limitada “numa 

sociedade na qual os indivíduos, todos devidamente massificados, praticamente não 

encontram outro objeto na vida que o de consumir” (SCHURMANN, op.cit, p. 184). 

A recepção dos produtos desse processo por parte de um público cada vez mais 

abrangente e de muitas características, requer uma ampla investigação, a fim de que se 

possa compreender o contexto cultural na sociedade da contemporaneidade. 

 

3. Situando o reggae no contexto maranhense 

Historicamente, em solo jamaicano, “o reggae surgiu como a síntese de tudo o 

que vinha sendo feito anteriormente (rastafarianismo, letras que falavam do cotidiano e 

de amor), adicionando um elemento fundamental para a sua propagação: a preocupação 

política” (Disponível em www.reggaeroots.z6.com.br/historia). A base de composições 

estava assentada nos ideais de Garvey4 e na conjuntura social.  Observa-se que o reggae 

carrega nacionalismo, identidade étnica, misticismo e doutrinário religiosos e 

mensagem politizada. 

Em solo maranhense, a música jamaicana chegou na década de 60 do século 

XX, na condição de música internacional, assim como a rumba, a salsa e o merengue, 

ritmos que já animavam os salões de festas populares do Maranhão. Através de 

mercados de discos populares do Pará, indivíduos maranhenses ligados à música, em 

geral donos de aparelhagens e casas de shows, adquiriam discos de artistas da Jamaica 

juntamente com outras obras vindas, inclusive, da Europa (SILVA, 1995, p. 71). Houve 

uma intimidade com a música, de forma que, a partir daí, a identidade do maranhense 

com o reggae tornou-se evidente. O radialista e pesquisador Ademar Danilo Castro 

(2006), um dos pioneiros do reggae no rádio de São Luís, explica essa intimidade da 

seguinte forma: 

 
Vários são os fatores que possibilitaram a instalação da cultura regueira no Maranhão. Fatores 
como a predominância étnica de negros e sua influência cultural e religiosa no Maranhão são 

                                                
4 Líder de comunidade negra da Jamaica. Evangélico, passou a misturar política e orgulho racial nos seus 
sermões, resultando na criação do rastafarianismo, movimento religioso que, baseado no Velho 
Testamento, pregava o repatriamento para a África, a Etiópia como a terra prometida e Haile Selassie I, 
coroado como rei em 1928 e proclamado Imperador da Etiópia em 1930, a encarnação de Deus na terra. 



 
 

 

importantes. A religião afro-jamaicana assemelha-se em muitos aspectos com o Tambor de Mina 
professado no Maranhão. Além disso, estudos nos levam a crer que a etnia africana que foi 
trazida para o Maranhão no período da escravidão, os bantos, é a mesma que deu origem à 
população jamaicana. Apesar de não haver provas factíveis, percebe-se essa ligação na 
legitimação das músicas do Caribe pela população daqui.  
 

Nesse breve ajuntamento de fatores históricos que nos permitem situar o reggae 

no Maranhão, pode-se observar que este foi imediatamente adotado pelos indivíduos 

das camadas populares de diferentes regiões geográficas, sendo a cidade de São Luís, o 

principal reduto regueiro maranhense. Essa parte do público ludovicense5 é o habitante 

dos lugares da cultura popular tradicional, considerando que o Bumba-meu-boi, o 

Cacuriá e tantos outros formatos folclóricos são endereços dos indivíduos das camadas 

subalternas. 

Nos dias atuais, o reggae, no Maranhão, encontra-se no meio de uma atividade 

cultural bem rica e ao mesmo tempo conflitante, tendo em vista que há de um lado os 

propensos defensores da cultura popular tradicional, que defendem a legitimação dessas 

culturas como verdadeiramente maranhenses. Essa forma de pensar é responsável por 

um longo período de forte negação da música e do movimento reggae, sob 

argumentações de ameaça às raízes culturais por estrangeirismos. Do outro lado há uma 

extensa manifestação da cultura brega6, que é cada vez mais predominante, absorvida 

ou cultivada nos centros de entretenimento das periferias e ambientes variados das 

cidades, tanto na zona urbana quanto na rural, propondo inclusive formatos 

diversificados, embora com o mesmo teor discursivo. 

Assim, o reggae adentrou num espaço acanhado de conflitos e também de 

influências para sua continuidade. Sucessos consagrados de Bob Marley, Peter Tosh, 

Jacob Miller, dentre outros, importados da Jamaica sob o termo identificador de roots7, 

vêm sendo substituídos por obras de um outro contexto. Essas obras, geralmente 

produzidas a partir de diversos aparelhos tecnológicos informáticos, tem incitado um 

acirrado debate. 

 

                                                
5 Munícipe do nascido ou considerado nascido na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão. 
6 Referimo-nos a brega em dois sentidos: na condição de uma produção cultural extensa difundida no 
Norte e Nordeste do país, como: calypso e a música denominada de brega.  E na condição de uma 
produção apelativa e de mau-gosto, como é o caso de alguns grupos que adotaram ritmos regionais como 
forró, xaxado, dando um formato deveras comercial. 
7 Termo que serve como referencial das divisas do reggae. Incluem-se no roots as obras consagradas e 
que trazem a técnica, a plástica e o discurso originais da música jamaicana (o movimento reggae de 
bandas, cultivado pelas elites e academia). O contraponto é o que se chama de reggae eletrônico, ou seja, 
a música originada de manuseio tecnológico moderno, bem como por intérpretes a serviço dos 
proprietários de radiolas. 



 
 

 

4. Compreendendo o movimento reggae 

É possível perceber que o reggae constitui-se num “braço” da própria condição 

de sobrevivência das camadas subalternas (assalariados, negros, periféricos, etc.), 

classes menos favorecidas e desprovidas de benfeitorias e poder aquisitivo, que 

consome em grande proporção a música propiciada pela mídia de massa que predomina 

no Meio-Norte do Brasil (especialmente Belém, no Pará) na atualidade, denominada de 

brega pop8, além de acesso a CDs mais baratos e a uma forma de entretenimento 

acessível, os chamados clubes de reggae. Dessa forma, o reggae adentra nos espaços 

dispostos pelas manifestações da cultura popular enquanto objeto de variação e 

entretenimento alternativo, bem como um contraponto à ideologia elitista vigente. Sob 

essa ótica, compreende-se que o reggae sempre teve papel importante na sua “saga” 

para se estabelecer em solo brasileiro. 

Por volta da década de oitenta, houve o prenúncio de uma forma de mobilização 

do movimento reggae que existe, ainda que de maneira diferente, até hoje: o reggae de 

praia. Isso pode não parecer importante para uma cidade litorânea como São Luís, mas a 

existência do reggae praiano se faz relevante por considerar-se que este adentra num 

território outrora de domínio das elites. As opções de entretenimento da orla marítima 

resumiam-se a algumas boates da dance music. O reggae, considerado o lado brega9, 

servia como endereço para as camadas mais populares. Cardoso Júnior (2006), explica 

da seguinte forma:  

 
O reggae na praia começou com o clube Areião, na Praia da ponta d’Areia. O Areião era o point 
para os mais pobres. Era o lugar barato das diversões. Inicialmente as pessoas iam até a Boate 
que ficava próxima, para ter contato com as pessoas e para curtir o som de lá (na época era 
Madonna, As Frenéticas, pop/rock... muitos estilos). Depois de certo tempo, os que eram mais 
pobres iam para o brega, às vezes aos pares formados na boate. 
 

Além disso, uma outra marca é a manifestação do reggae a partir das 

aparelhagens de som, que no Maranhão são chamadas simplesmente de “radiolas”, 

embora suas dimensões e estruturas cada vez mais ousadas ofusquem essa denominação 

tão singela. O reggae de radiola atrofiou imensamente a consolidação de um movimento 

artístico-cultural. Percebe-se isto ao se verificar que o título de São Luís, como Jamaica 

brasileira, contrapõe-se ao que se pode compreender como legítima representante da 

ilha caribenha no Brasil. De fato, o termo Jamaica brasileira, apenas pode ser 

                                                
8 Hibridização de elementos da cultura pop massiva com a estética considerada de mau-gosto dos estratos 
populares (FONTANELLA, 2005, p. 8). 
9 Neste caso, o brega é aplicado conforme rotulação da época, quando se referia à periferia e à pobreza. 



 
 

 

visualizado ao considerar-se a aglutinação de indivíduos na periferia da cidade, onde o 

reggae predomina em toda época. 

A opção por radiolas é justificada por dois motivos: um é o legado histórico 

(conforme foi tratado anteriormente), em que se considera a inserção do reggae no 

Maranhão através das festas de merengue e outras músicas caribenhas, sob o rótulo 

apenas de música internacional. A outra justificativa refere-se a aspectos econômicos. 

Torna-se mais rentável comprar CDs da Jamaica e reproduzi-los nas aparelhagens de 

som do que organizar e promover bandas com artistas locais. Para Dushinka (2006), isto 

acontece porque “o descrédito que há na música maranhense, há no reggae. As bandas 

seguem às margens do movimento reggae, que nada mais é do que donos de radiolas 

que enriquecem sem compromisso com a massa. O roots-reggae é de poucos”. 

Essas considerações permitem compreender o movimento reggae no Maranhão, 

considerando a utilização das obras musicais por parte de grupos detentores da mídia de 

massa e da própria organização de espaços e eventos que disponibilizam apreciação da 

música de origem jamaicana, bem como suas respectivas inovações. 

A questão central é que se percebe que o reggae no Maranhão está ligado ao que 

Agier chama de “invenções paródicas” (2001, p. 19), ou a utilização de elementos de 

uma obra em outra secundária com tons diferentes, "é reggae com gosto maranhense. 

Com uma forma que só tem aqui, já que em qualquer lugar se tem as bandas com 

melodias muito pop. Aqui o roots aceita várias versões" (LEAL, 2006). 

Para Ademar Danilo Castro (2006), “o reggae que produzido no Maranhão está 

em sintonia com as necessidades do mercado. Hoje, já não é preciso ir à Jamaica para se 

adquirir coisa nova. O que se tem feito aqui é bem recebido pela massa e agrada a todo 

mundo”. Isto acontece porque, segundo Janotti Jr. (2005, p. 02): 

 
Em termos midiáticos, pode-se relacionar a configuração da música popular massiva ao 
desenvolvimento dos aparelhos de reprodução e gravação musical, o que envolve as lógicas 
mercadológicas da indústria fonográfica, os suportes de circulação das canções e os diferentes 
modos de execução e audição relacionados a essa estrutura e sociológicos da metodologia 
apresentada. 
 

Identifica-se a produção de uma música que traz exaltações principalmente ao 

amor corriqueiro, à amada distante e pouco ao tom oratório originado do 

rastafarianismo. Dushinka (2006) ratifica a necessidade de uma “música com a essência 

reggae, com os ideais de Garvey. O reggae nos clubes só faz referência a alienações e 

só imitam outras músicas hoje. Até se parece com serestas”.  Esse fenômeno, Jambeiro 



 
 

 

(op. cit., p. 21) explica da seguinte forma: 

 
As relações idílicas entre as pessoas vêm, sempre, identificadas ou substituídas por relações 
idênticas de uma delas ou de ambas com a natureza, utilizando-se, para isso, repetição de 
palavras com grande valor simbólico (...) as imagens de sonho se comercializam (...) o conto de 
fadas é exumado, modernizado e industrializado em larga escala. 
 

Para Silva (2001, p. 47), o caso específico do reggae tem uma explicação 

coerente e que justifica as vias diferentes das produções na Jamaica e no Maranhão. 

Segundo ele: 

 
É preciso considerar que o reggae, enquanto elemento cultural produzido originalmente na 
Jamaica, passa necessariamente por uma ré-significação ao chegar em São Luís. Neste sentido, 
são-lhes atribuídas outras características, onde talvez as determinações político-religiosas do 
rastafarianismo pregado por Garvey, e que tiveram uma importância significativa na construção 
do reggae na Jamaica, não sejam reconhecidas com o mesmo grau pelos regueiros10 de São Luís 
(nota nossa). 
 

De fato, no Maranhão, pode-se considerar que o reggae é constituído apenas 

num movimento que possibilita uma multiplicidade de expressões, como os inúmeros 

clubes de reggae, grupos de dança organizados nas periferias e a proliferação de disque-

jóqueis e aparelhagens nas diversas comunidades e povoações maranhenses. Ao mesmo 

tempo em que o reggae é fruto de uma exploração massificada, este também funciona 

como objeto de remodelamento de estratégias e observações por parte dos detentores do 

aparelho tecnológico da comunicação. Fontanella (op. cit., p. 106) explica da seguinte 

forma: 

 
Ao promover os subalternos populares à condição de consumidores, as indústrias tiveram a 
necessidade de pesquisar as linguagens que antes eram, por elas mesmas, ignoradas e 
desqualificadas, a fim de poder formular estratégias de comunicação com esse público que de 
certa forma era alienígena para os planejadores de marketing e mediadores culturais típicos da 
cultura de consumo no Brasil. 
 

Isso nos permite compreender o uso do reggae por parte dos veículos de 

comunicação de massa, tendo em vista que é objeto de forte assimilação a muitos outros 

aspectos: a possibilidade de um comércio paralelo, visto que sempre esteve alinhado a 

feiras populares em que se podia obter discos de artistas internacionalmente conhecidos, 

como o cantor jamaicano Jimmy Cliff11 (SILVA, 1995, p. 70), a divisão de espaços com 

outros estilos, a constituição de um movimento amplo e radicado no meio popular e a 

                                                
10 Nome dos militantes do movimento reggae e freqüentadores de clubes no Maranhão. 
11 Atribui-se a Jimmy Cliff, a primeira grande manifestação de nomear São Luís como “Jamaica 
Brasileira”. 



 
 

 

presença nas festividades comunitárias. 

A esse respeito, talvez se possa conceber a associação com outras formas de 

cultura como o grande investimento dos produtores do reggae para sua firmação. As 

festividades comunitárias, de promessas, campanhas eleitorais, formam um conjunto de 

referências onde o reggae está presente. Isto se pode entender como uma antítese do 

pensamento ora cristalizado na sociedade maranhense de que a música da Jamaica 

substituiria o Bumba-meu-boi12. Pelo contrário, o reggae mantém-se no meio popular, 

fortalecendo-se com presença nas festividades tradicionais e com uma atividade 

midiática favorável, com arrendamentos de programas em rádio e TV, que tanto 

dizimam sucessos de artistas locais e respectivas bandas, como arregimenta multidões 

em torno das aparelhagens na periferia ao som dos melôs13. 

A junção reggae-cultura popular tradicional funcionou (e ainda funciona!) como 

consolidação da música e da idéia de movimento reggae e, apesar das contestações, de 

uma delimitação do espaço das manifestações tradicionais, tendo em vista que, o 

momento de celebração prevalece em todos os festejos. Já as empresas midiáticas 

usufruem desses momentos e os re-elaboram unicamente de acordo com a sua própria 

conveniência ideológica. Esta situação nos remete aos preceitos de Bauman (1998, 

p.180) sobre a cultura na modernidade, tendo em vista que “a existência moderna 

impele a sua cultura para a sua própria oposição. Esta desarmonia é justamente a 

harmonia de que necessita a modernidade”. 

 

5. Considerações finais (perspectivas) 

Diante das reflexões expostas, pode-se presumir que o reggae no Maranhão 

trilha caminhos que possibilitam uma solidez longínqua. Isto se afirma a partir de três 

aspectos. 

 O primeiro desses aspectos é o próprio reggae. A música e a sua história em si, 

que transmitem um discurso de liberdade e de religiosidade não-centrado em leis e 

regras institucionais. O valor místico e o exotismo, contidos na música que propagou o 

rastafarianismo durante décadas, ainda se fazem presentes nas inspirações para 

                                                
12 A referência ao Bumba-meu-boi se faz enfática porque esta é a maior manifestação da cultura popular 
maranhense. Apesar das discussões sobre origens, o Bumba encontrou o “solo fértil” nas povoações do 
Estado. 
13 Abreviação de melodia. É o nome dado a diversas músicas que logo são abraçadas pela massa. Trazem 
nomes de pessoas, bairros, personagens do reggae, ou mesmo um nome simples que possibilite a tradução 
do nome em inglês. O melô mais famoso é Cinderela (igual ao nome da música), do jamaicano Eric 
Donaldson. Este é o cantor de reggae mais popular no Maranhão. 



 
 

 

composições, embora com marcas contextualizadas, o que pode influir no discurso. É o 

que se considera ser o pensamento de “redenção diante de um cenário babilônico14”. 

O segundo aspecto é força coercitiva e a presença da mídia de massa na 

consolidação do reggae no Maranhão, tendo em vista que esta possibilita a formação da 

idéia de uma massa regueira, propiciada principalmente pela exibição das festas e 

agendas em programas de rádio e televisão. Essa cobertura dos locais e das iniciativas 

do movimento reggae (as festas, as radiolas e o público), torna rochoso o sentimento de 

pertença. Soma-se a isso, a iniciativa através da qual há uma simplificação de acessos às 

obras, com a gravação de discos mais baratos e facilmente vendidos nas lojas. Há uma 

idéia de valorização inquestionável do regueiro. 

O terceiro e mais significativo aspecto é o próprio regueiro, o indivíduo que 

adquire; consome as produções musicais e que congrega a legião de muitos outros 

semelhantes em torno das manifestações de adesão e cultivo do reggae. É esse o alvo e 

a origem de toda a trajetória do movimento reggae. Considere-se que o que se tem de 

movimento reggae é sintetizado pela participação dos magnatas, que são os empresários 

do reggae e os donos de clubes e entidades que promovem festas para a profissão do 

reggae nas localidades e de outro lado o regueiro, que é o “responsável” pelos altos 

índices de audiência dos programas do movimento e que trava as batalhas cotidianas da 

subsistência (no caso das classes baixas) e teoriza sobre o contexto (os intelectuais e 

artistas). 

Essas três considerações permitem que se possa entender que o processo de 

legitimação do reggae e a existência de um movimento coeso com a história só se 

concretizarão com a compreensão de cada aspecto incluso nas explicitações e 

ocultismos do cotidiano do reggae em solo maranhense.  

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Redenção e babilônico: uma junção traduzida do conteúdo das músicas: Redemption Song (canções de 
liberdade/redenção) e Babylon System (sistema babilônico), ambas do cantor jamaicano Bob Marley e 
Banda The Wailers. Incita-se a idéia da religiosidade e espiritualidade do reggae diante das dificuldades e 
incoerências construídas pela própria sociedade ocidental capitalista, enfrentadas principalmente pelos 
mais pobres todo dia. 
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